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A legnagyobb
magyarra emlékeztek
Írásunk a 3. oldalon.

Városházi
napló
Írásunk a 7. oldalon.

Adomány
a rászoruló gyerekeknek
Írásunk a 20. oldalon.

Csúcsokat
döntöttek
Írások a 20. oldalon.

Új helyre költözött
a háziorvosi rendelő

Írásunk a 4. oldalon.

INDUL 
AZ ÓVODÁK ÁTÉPÍTÉSE



A Rákóczi‑vár színháztermé‑
ben megtartott tanácskozáson
Koncz Ferenc polgármester
örömének adott hangot, misze‑
rint a résztvevők nagy száma
mutatja, hogy jelentős az érdek‑
lődés a szülők részéről. A pol‑
gármester az óvodai átalakítá‑
sokról elmondta, hogy a re‑
konstrukció október 1‑jén kez‑
dődik, a gyermekek érdekeit
szem előtt tartva többféle elhe‑
lyezési lehetőséggel is számol‑
tak, de a cukorgyári iroda tűnt
ezek közül a legmegfelelőbb‑
nek, hiszen így az óvodások és
a bölcsődések egy épületben le‑
hetnek az építkezés végéig. 
– Biztosan lesznek nehézségek,
problémák, ezért mindenkitől
türelmet, megértést kérek. Úgy
hiszem, hogy olyan változás fog
bekövetkezni, amely bőven kár‑
pótolni fogja az érintetteket a
felújítás végeztével – fogalma‑
zott Koncz Ferenc.

A beruházás ütemezési terve
Az óvodapályázat megvaló‑

sulásáról, az ideiglenes óvodai
és bölcsődei férőhelyek kialakí‑
tásáról Szabó Lászlóné, a pol‑
gármesteri hivatal városfejlesz‑
tési csoportjának vezetője tartott
tájékoztatót az aznapi állapo‑
tokról készült fényképekkel és
videofelvétellel. A beruházás
megvalósításáról Szabó László‑
né elmondta, hogy elsőként a
Napsugár óvoda – közel 100
éves – alsó épületét fogják el‑
bontani, a felső épületet pedig
kibővítik két új csoportszobával
és egy tornaszobával. Az épü‑
letre magastető kerül a teljes gé‑
pészeti átalakítás mellett, kicse‑
rélik a nyílászárókat, szigetelik
a falakat, rendezik az udvart.
Az elbontott alsó épületből a ki‑
bővített létesítménybe kerülnek
a gyermekek. 

A csoportvezető elmondta,
hogy a Csalogány óvodában
megszűnik az óvodai nevelés, a
csoportok átkerülnek a Gyár‑
kerti épületbe, amit ennek meg‑

felelően kibővítenek. A Csalo‑
gány utcai ingatlanra szintén
magastető kerül, teljes épületgé‑
pészeti átalakítást végeznek,
rendezik az udvart is.

A csoportvezető a beruházás
ütemezéséről elmondta, hogy a
nyertes kivitelező 158 napra
vállalta a három épület felújítá‑
sát. Szabó Lászlóné szerint, ha
az önkormányzat október ele‑
jén biztosítani tudja a kivitelező‑
nek a munkaterületet, akkor a
fizikai megvalósítás mindhá‑
rom épület esetében 2013 ápri‑
lisában befejeződik. Ezt követi a
használatbavételi engedélyek
kiadása, ami után a projekt tel‑
jes zárása 2013. június 30‑ára
várható. 

Szabó Lászlóné a saját üteme‑
zésüket ismertetve hozzátette,
hogy az önkormányzat kérte a
kivitelezőt: a felújítást a Napsu‑
gár óvoda épületével kezdjék,
és azt négy hónapon belül,
használatba vételre alkalmas ál‑
lapotban adják át. Ezzel egyide‑
jűleg megkezdik a Gyárkerti
épület felújítását is, azonban a
Csalogány úti épületet csak ké‑
sőbb, a beruházás utolsó fázisá‑
ban kezdik átalakítani. Tehát az
önkormányzat által kért üteme‑
zés szerint a Napsugár óvoda
alsó épületét csak akkor bontják
majd le, ha a két kibővített épü‑
let már beköltözhető állapotba
kerül. 

Az óvodapályázattal kapcso‑
latos ütemezésről szóló beszá‑
moló után a jelenlévők megte‑
kinthették a cukorgyári iroda‑
épület – mint átmeneti óvodai
és bölcsődei hely – jelenlegi ál‑
lapotáról készült fényképeket,
videót. A városfejlesztési cso‑
port vezetője elmondta, hogy az
irodaépület nyolchónapos bér‑
lésével oldják meg az óvodás és
bölcsődés gyermekek elhelye‑
zését. – Innen csak akkor fog‑
nak kiköltözni a csoportok,
amikor már a végleges helyük‑
re kerülnek. Az irodaépület
nagysága miatt nem kell cso‑

portokat összevonni, így min‑
denki a megszokott körülmé‑
nyek között töltheti minden‑
napjait – emelte ki Szabó Lász‑
lóné.

Az átmeneti épület 
megközelíthetősége

Az átmeneti óvoda épületét a
Cukorgyári Emlékparkon ke‑
resztül közelíthetik meg a szü‑
lők és gyermekeik. A szülőknek
parkolási lehetőséget jelent a
Rákóczi út Penny Markettel
szembeni szakasza, egészen a
tűzoltóságig, valamint a 37. szá‑
mú főút mentén lévő, az egyko‑
ri főkapu előtti útszakasz. Az
önkormányzat tárgyalásokat
folytat a terület tulajdonosával
arról, hogy a reggeli és a délutá‑
ni órákban a főkapu kinyitásá‑
val a belső udvaron is elkerítse‑
nek egy részt parkolási célra. A
kerékpárosok számára tároló‑
kat alakítanak ki, amelyeknek
lesz fedett része is.

A bölcsődéseket az irodaépü‑
let földszintjén helyezik el, aho‑
vá a Cukorgyári Emlékpark
melletti, oldalsó bejáraton ke‑

resztül juthatnak be. Az óvodá‑
sok pedig az épület emeletén
kapnak helyet, amelyet a létesít‑
mény középső főbejáratán ke‑
resztül tudnak majd megköze‑
líteni. A gyermekek udvari, átte‑
lepíthető játszóeszközeit is áthe‑
lyezik a számukra kĳelölt ud‑
varrészre, így is növelve kom‑
fortérzetüket. 

Az épületben végzett belső
festési és mázolási munkálato‑
kat a helyi intézmények kar‑
bantartói végezték el. Az
ÁNTSZ által előírt mennyiségű
ideiglenes vizesblokkok csöveit
OSB lappal, dobogókkal rejtik
el, majd mosható, fertőtleníthe‑
tő burkolattal látják el azokat. A
csoportszobák mindegyikében
vannak hűtő‑ és fűtőberendezé‑
sek. A légkondicionáló eszkö‑
zök az átmeneti időszakban
akár fűtésre is alkalmasak. A tá‑
lalókonyha és a teakonyha ki‑
alakítása, valamint a csoport‑
szobákban lévő gyermekbiztos
dugaljak elhelyezése, radiáto‑
rok védőráccsal való ellátása
mind szerepel a tervezetben.

Tarnóczi Erzsébet intézmény‑

egység‑vezető kiemelte, hogy
az irodaépület átalakításával
egyidejűleg elindították az en‑
gedélyezési eljárást is. A mun‑
kálatok a hivatalos szakhatósági
bejárásokat követően kezdőd‑
tek. A vizesblokkok átalakítása
után a szakhatóságok végleges
szemlét tartanak, ezután kap‑
hatja meg a létesítmény a mű‑
ködési engedélyeket, melyek
birtokában, várhatóan szeptem‑
ber 29‑én és 30‑án költöztetik át
a bölcsődét és az óvodákat,
majd október 1‑jén és 2‑án he‑
lyeznék át a három bölcsődei és
hét óvodai csoportot az iroda‑
épületbe. 

A projekt ismertetése után
megfogalmazott kérdésekre
adott válaszok között elhang‑
zott, hogy a légkondicionáló be‑
rendezések tisztítása folyamato‑
san történik, az épületben lesz
portaszolgálat, az óvodák saját
takarítói dolgoznak majd az át‑
meneti helyen is, a nyitva tartás
pedig az adott intézmény ren‑
des nyitva tartása szerint alakul
a jövőben is.

E. K.

2 2012. október 5. ——      AAKKTTUUÁÁLLIISS      —— SZERENCSI HÍREK

Tájékoztató a nevelési intézmények felújításáról
Szerencs Város Önkormányzata, valamint a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Böl‑

csőde szeptember 19‑én összevont értekezlet keretében tájékoztatta a szülőket a kezdődő óvoda felújítási munkálatokról, a rekonstrukció
idején várható átszervezési feladatokról.

Hároméves kortól kötelező az óvoda
A 2012 szeptemberében hatályba lépő köznevelési törvénnyel a tankötelezettség

időtartama is módosult, így a 2013. január 1‑jén hatályba lépő rendelkezés szerint
a tankötelezettség kezdete ugyanúgy a hatéves kor lesz, azonban az óvodai nevelés
2014. szeptember 1‑jétől már hároméves kortól kötelező. 

A törvény szerint a tankötele‑
zettség – 2013. január 1‑jétől –
azokra a gyermekekre vonatko‑
zik, akik az adott év augusztus
31‑éig, de legkésőbb az azt kö‑
vető évben betöltik a 6. életévü‑
ket. Az a gyermek, akinek a
szakértői bizottság javasolja, to‑
vábbi egy nevelési évig óvodai
ellátásban részesül, és csak azt
követően válik tankötelessé,
azonban ha a gyermek az isko‑
lába lépéshez szükséges fejlett‑
ségi szintet korábban eléri, a
kormányhivatal a szülő kérel‑
mére – szakértői bizottság véle‑
ménye alapján – engedélyezheti,

hogy a gyer‑
mek hatéves
kora előtt
megkezdje
tankötele‑
zettségének
teljesítését. A
tankötele‑
zettség telje‑
sítése a tanév
első napján
kezdődik.

– Nem
lesznek a
gyermekek 
6 éves koruk

betöltését követően erővel beül‑
tetve az iskolapadba – hangzott
el a szeptember 19‑én Szeren‑
csen megtartott összevont szülői
értekezleten, ahol Tarnóczi Er‑
zsébet intézményegység‑vezető
tájékoztatta a jelenlévőket az ak‑
tuális törvényi változásokról.
Mint elhangzott, a kötelező, 
3 éves kortól való óvodába járás
2014. szeptember 1‑jétől lép
majd életbe. Ennek értelmében:
a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a ne‑
velési év kezdő napjától leg‑
alább napi négy órában óvodai

foglalkozáson vesz részt. A tör‑
vényalkotók célja, hogy három ‑
éves kortól a gyermekek intéz‑
ményes nevelésben részesülje‑
nek. Arra is lehetőséget ad a ren‑
delkezés: ha a jegyző a szülő ké‑
relmére és az óvodavezető, va‑
lamint a védőnő egyetértésével,
a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, az ötödik életév be‑
töltéséig felmentést adhat a kö‑
telező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek csa‑
ládi körülményei, képességei‑
nek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja. Tarnóczi Er‑
zsébet azt is hozzátette, hogy ez
esetben is be kell íratni a gyer‑
meket, ami után az óvodaveze‑
tővel egyeztetve felmentést kap‑
hat az óvodába járás alól.

Változás, hogy 2012. október
31‑étől az óvodás gyermekek 
– az iskolásokhoz hasonlóan –
oktatási azonosító számot kap‑
nak. Ez leginkább az óvodavál‑
táskor lesz fontos, mert meg‑
könnyíti az óvodakötelezettség
teljesítésének nyomon követé‑
sét. A nevelési intézmények is
ezen a rendszeren keresztül
kapják majd az információkat a
gyermekekről.                          E. K.
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Az Ekker Róbert szobrász‑
művész által elkészített mell‑
szobor előtt Darvas László ró‑
mai katolikus plébános méltatta
az államférfi tevékenységét,
akinek nevéhez a magyar gaz‑
daság, a külpolitika, a közleke‑
dés és a sport megreformálása
fűződik. Darvas László hangsú‑
lyozta, hogy Széchenyit egyéni‑
leg kell megismerni, példát kell

vennünk az életéből. Olyan kor‑
ban élt, amikor fel kellett rázni
a népet a révedezésből, az év‑
századokon át tartó tespedés‑
ből, mint ahogy nekünk is meg
kell tennünk ezt, meg kell szün‑
tetnünk a tudatot, ami a jövőt‑
lenségre irányul, fel kell ráz‑
nunk magunkat a depresszió‑
ból. Gróf Széchenyi István utat
mutatott nekünk, most rajtunk

múlik, mit tudunk letenni a ha‑
za asztalára. Az a nép, amelyik
elrejti múltját és nagyjait, az
nem érdemli meg a jövőt. Ne‑
künk pedig jövőre van szüksé‑
günk, hiszen mindannyiunk‑
nak megvan ugyanaz a szent
hivatása, amely megvolt má‑
soknak, más körülmények kö‑
zött. Nehéz összefoglalni Szé‑
chenyi életművét, amelyen csak
csodálkozni lehet – folytatta a
plébános –, hiszen egyike azon
nagyjainknak, akik példamuta‑
tó hőseink közé tartoznak.
Egész életét a magyar népnek
szentelte, és ehhez csakis a hite
segíthette, ez adott neki erőt 
– mondta Darvas László.

A megemlékezés végén a ke‑
gyelet koszorúit helyezték el a
szobor előtt a helyi önkormány‑
zat, az intézmények, a pártok és
a civil szervezetek képviselői.

SfL

A legnagyobb magyar: 
gróf Széchenyi István

A Kossuth Lajos által is legnagyobb magyarként emlegetett gróf Széchenyi Ist‑
vánra emlékeztek Szerencsen szeptember 21‑én, a magyar politika egyik legkie‑
melkedőbb alakja születésének 221. évfordulóján.

Az egri német nemzetiségi
önkormányzat a szerencsihez
hasonlóan 2010 októberében
alakult meg. A hevesi megye‑
székhelyen az elmúlt két eszten‑
dőben kiemelt figyelmet fordí‑
tottak a hagyományápolásra és
lehetőségeik szerint igyekeznek
segítséget nyújtani a szociálisan
rászorulóknak. Árvay Attila,
Szerencs Város Német Nemze‑
tiségi Önkormányzatának elnö‑
ke arról szólt, hogy munkájuk
során kiemelt figyelmet fordíta‑
nak a közösségépítésre. A mos‑
tani egri látogatás az ismerkedé‑
sen és a tapasztalatcserén túl ar‑
ra is szolgált, hogy a városban

élő, német gyökerekkel rendel‑
kező családok közelebb kerülje‑
nek egymáshoz. Emellett fon‑
tosnak tartják a német nyelvta‑
nulás támogatását és a közös
múlt, többek között a „málenkíj
robot”‑ra hurcolás helyi vonat‑
kozásainak feltárását.

Az egri és a német nemzetisé‑
gi önkormányzatok elnökei
megállapodtak abban, hogy a
jövőben rendszeresen tartják a
kapcsolatot, ami közös kulturá‑
lis programok szervezésében és
a pályázati lehetőségek hatéko‑
nyabb kihasználásában teljesed‑
het ki.

A látogatás negyven résztve‑

vője a szakmai programot köve‑
tően megtekintette az egri várat,
majd a közeli, gyógyvizéről hí‑
res fürdőben zárult a szerencsi
német nemzetiségi önkormány‑
zat által szervezett egész napos
kirándulás.                               Á. A.

Nemzetiségi tapasztalatcsere
A szerencsi német nemzetiségi közösség tagjai tettek látogatást szeptember 15‑

én Egerbe.  Az utazás résztvevőit a vár kapujában Deutsch Attila, az egri nemzeti‑
ségi önkormányzat elnöke köszöntötte, aki rövid tájékoztatást adott testületük te‑
vékenységről.

A Rákóczi‑vár lovagtermében
a fogadalomtétel után Szerencs
polgármestere beszédében kie‑
melte, hogy ismerősök, roko‑
nok, családtagok révén sokan
vannak, akik tudják, milyen ér‑
zés egy embernek, ha szívében
ugyan magyar, de a történelem
viharai miatt hivatalosan más
nemzethez tartozik.

Koncz Ferenc szerint amikor
az ember vágyik valahová és
megérkezik, úgy hiszi, talán az
lehet az ígéret földje, pedig nem
könnyű az élet sem a határokon
belül és azokon túl sem. Ugyan‑
azok a gondok gyötörnek min‑
ket, de egy bizonyos: akkor,
amikor Európában óriási gazda‑
sági gondok vannak, mi ennek

ellenére tudunk lélekben gyara‑
podni. Ilyen alkalom a mai, ál‑
lampolgársági eskütétel is. A
polgármester beszédében arra
hívta fel a figyelmet, hogy az
ember attól ember, hogy lelke
van, vannak tervei, jövőbe vetett
hite. – Hatalmas nemzet a mi‑
énk, hiszen ugyanúgy gondol‑
kodunk, összeköt minket csodá‑
latos nyelvünk és az a három
fontos tulajdonság, amely legin‑
kább jellemzi a magyarokat: a
tehetség, a szorgalom és a kitar‑
tás – fogalmazott Koncz Ferenc.

Az esemény végén a polgár‑
mester átadta az állampolgársá‑
got igazoló dokumentumot az
eskütétel résztvevőinek.

M. Z.

Hatalmas nemzet 
a miénk

Nyárádszeredáról és Nagybányáról érkezett honfi‑
társaink tettek állampolgársági esküt szeptember 22‑
én a szerencsi Rákóczi‑vár lovagtermében. Az Erdély‑
ből érkezett vendégek Koncz Ferenc polgármestertől
vették át a honosításukat igazoló dokumentumot.

A szerencsi német nemzetségi csoport vendéglátóival az egri
vár bejáratánál.

Nemzedékek találkoztak Szerencsen
Szerencs volt a házigazdája a Nemzedékek Találkozója idei, megyei rendezvé‑

nyének. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban megtartott programon főleg nyugdíjas
közösségek hagyományőrző csoportjai mutatkoztak be a közönség előtt.

Az évente visszatérő Nemze‑
dékek Találkozójára szeptem‑
ber 15‑én érkeztek a vendégek.
A tizedik, jubileumi program
résztvevőit Mengyi Roland kö‑
szöntötte a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. A Borsod‑
Abaúj‑Zemplén Megyei Köz‑
gyűlés, valamint a megyei idős‑
ügyi tanács elnöke hangsúlyoz‑
ta, hogy az esemény immár
művészeti fesztivállá nőtte ki
magát, a programot nem csak a
megyei önkormányzat, de az
idősügyi tanács is támogatja,
nem véletlenül vállalt fővéd‑
nökséget a találkozó fölött. 
– Változó időket élünk – sorolta
Mengyi Roland – a tanács el‑
nökségét újítjuk meg, azután
határozzuk meg a munkater‑

vet, a munkarendet. Ki kell ala‑
kítani az idősek és a különböző
szervezetek között egy direkt
kapcsolatot, hogy megoldáso‑
kat találhassunk a gondokra –
mondta a tanács elnöke. Koncz
Ferenc szerencsi polgármester,
mint házigazda köszöntötte a
városba utazott csoportokat.
Megjegyezte, hogy a városnak
különleges programja az idei
találkozó, hiszen tíz esztendő‑
vel ezelőtt az első rendezvény‑
nek is Szerencs adott otthont. 
– A magam részéről azt szeret‑
ném, ha valóban nemzedékek
képviselnék magukat egy‑egy
ilyen találkozón, ennek jegyé ‑
ben léptek színpadra a nyugdí‑
jasok mellett szerencsi óvodá‑
sok és diákok – fogalmazott a

polgármester. A jubileumi ese‑
ményen Teszárovics Miklós a
B.‑A.‑Z. Megyei és Miskolc Vá‑
rosi Nyugdíjasok Érdekvédel‑
mi Szövetsége elnöke arról
adott tájékoztatást, hogy min‑
den éven más‑más város ad ott‑
hont a programnak, jövőre az
encsiek kezébe kerül a staféta.
Teszárovics Miklós hozzátette,
hogy a Szerencsen műsort adó
csoportok szinte minden terü‑
letét érintették az előadóművé‑
szetnek: próza, ének, néptánc,
humoros jelenetek, népdalok
sora színesítette az egész napos
programot, és már most azon
gondolkodnak, mivel lepjék
majd meg az abaúji város kö‑
zönségét.

SfL



A beruházás részeként teljes
egészében megújul a Gyárkerti
óvoda, amelyben a nevelési in‑
tézmény mellett eddig egy or‑
vosi rendelő is működött.

Szerencs Város Önkormány‑
zata a közelmúltban tájékozta‑
tót juttatott el szerkesztősé‑
günkhöz, amelyben a 4. számú
háziorvosi rendelő átköltözte‑
tésére hívja fel a figyelmet.
Mint megtudtuk, az építkezés
miatt Spak László és asszisz‑
tenciája október 1‑jétől a Rá‑
kóczi út 51. szám alatti egész‑
ségház épületében várja majd a
betegeket. A háziorvos lapunk
érdeklődésére felidézte, hogy a
négyes rendelő immár tíz éve
működik az önkormányzati
tulajdonú Gyárkerti óvoda
épületében. – Tudomásom sze‑
rint az ismert rekonstrukció
miatt kényszerülünk átmeneti
helyre költözni, mivel a jelenle‑
gi egészségügyi helyiség is a
majdani, felújított óvoda‑böl‑
csőde egységéhez fog tartozni

– mondta el érdeklődésünkre
Spak László.

A 4. számú háziorvosi rende‑
lő tehát a nemrég felújított
egészségház épületébe költö‑
zik, ahol a sürgősségi orvosi
ügyelet mellett további házior‑
vosi, gyermekgyógyászati, és
fogorvosi rendelők is működ‑
nek. A betegek az udvar felől
közelíthetik meg a létesít‑
ményt, ahol mozgáskorlátozott
bejárat is található. A modern,
a kor követelményeinek meg‑
felelő, kiváló felszereltségű
épület emeletére lift segítségé‑
vel juthatnak fel a Spak László
rendelőjébe tartó páciensek. In‑
formációink szerint a háziorvo‑
si rendelő telefonszáma és a
rendelési idő változatlan, tehát
a körzethez tartozó mintegy
1400 beteg továbbra is az eddig
megszokott rend szerint, azon‑
ban a korábbinál jobb körül‑
mények között keresheti fel a
szerencsi, 4. számú háziorvosi
rendelőt.                                M. Z.
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Új helyre költözött 
a háziorvosi rendelő
Október elején megkezdődik a város óvodáinak re‑

konstrukciója, amelynek keretében – mint arról koráb‑
ban is beszámoltunk – a gyermekek átmeneti elhelye‑
zésére a város önkormányzata az egykori cukorgyári
irodaépületet veszi igénybe.

A munkafolyamat a meden‑
cék homokszűrőinek, illetve
mederfelületének tisztításával és
fertőtlenítésével kezdődött. Az
úszómedence mintegy 135 m3

tiszta vízzel való feltöltése tíz
órát, felfűtése harminc órát vett
igénybe. A pezsgőfürdőnél hét,
a merülő medencénél hat órán
át tartott ez a művelet. A jakuzzi
vize tizenkét óra alatt melege‑
dett fel a kívánt hőfokra, a fel‑
frissülést szolgáló merülő me‑
dencébe hideg csapvizet tölte‑

nek ilyenkor. A jövőben szeret‑
nék megoldani a merülővíz ál‑
landó hűtését, kiküszöbölve ez‑
zel azt, hogy a hűs víz egy idő
után felveszi a fürdőtér kellemes
meleg hőmérsékletét. 

A medencetérben található
egyéb helyiségek is felfrissültek
a karbantartás keretében. A gőz‑
kabin csempéit lefertőtlenítet‑
ték, csővezetékeit citromsavval
kezelték. A finn szaunában ala‑
posan letakarították a padokat,
csempeburkolatot kapott a bejá‑

ratánál lévő falrész. Az infrasza‑
unában szintén kifertőtlenítették
a legkisebb zugokat is, a sókam‑
ra párásító tartályát pedig speci‑
ális sóoldattal töltötték fel. 

A rendszeres karbantartás
idején megerősítik a kilazult csa‑
varokat, kicserélik a villanyégő‑
ket, a kényelmet szolgáló tár‑
gyak javítása is megtörténik.

A három nap alatt a gépház
fertőtlenítő rendszereinek taka‑
rítását is megoldották, valamint
a létesítmény garanciális javítási
munkáit is elvégezték, többek
között helyre hozták és újra me‑
szelték a rossz állapotú falfelü‑
leteket. A következő karbantar‑
tásig – amely fél év múlva ese‑

dékes – naponta, zárás után
megtörténik a visszamosatás és
a medencékből hiányzó víz‑
mennyiség pótlása, a nagyme‑
dence aljzatának úgynevezett

porszívózása, a vizek megfelelő
klórszintjének és pH értékének
a vegyszerekkel való beállítása,
valamint a helyiségek takarítása
és fertőtlenítése.                      H. R.

Karbantartás és vízcsere a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban
A Szerencsi Fürdő és Wellnessházban szeptember 24‑

26. között tartották az ilyenkor szokásos nagy karban‑
tartást és vízcserét. A munkálatok részleteiről Fábián
János uszodamester, gépész tájékoztatta lapunkat.

A konferencia a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Kara és a
Szántó J. Endre Egyesített Szoci‑
ális és Egészségügyi Intézet
Alapszolgáltatási Központ szer‑
vezésében valósult meg. 

Koncz Ferenc polgármester
köszöntőjében kiemelte, hogy
immár 1990‑től dolgozik önkor‑
mányzati képviselőként, látva
azt, hogy a szociális szférában
egyre nehezedik a feladatellátás,
miközben a források egyre szű‑
külnek. Mindezek ellenére a szo‑
ciális terület egyre fontosabbá
válik, hiszen van olyan társadal‑
mi réteg, amely igényli az itt dol‑
gozók segítségnyújtását – fogal‑
mazott Szerencs polgármestere,
aki beszédében kiemelte, hogy
városunk lakossága évről évre
csökken, egyre kevesebben és
egyre később vállalnak gyer‑
meket. A lakosság elidősödése
szintén azt erősíti, hogy a szoci‑
ális kérdésekkel egyre komo‑
lyabban kell foglalkozni.

Fábián Gergely, a Debreceni
Egyetem dékánja is üdvözölte a
megjelenteket. – Rohanó vilá‑
gunkhoz alkalmazkodni kell,
sőt, előre kell lépni egyet, hogy
mi vezessünk. Ehhez ad segítsé‑
get az egyetem – hangsúlyozta a
dékán, és hozzátette: a Debreceni
Egyetem idén 100 éves, és 22 esz‑
tendeje képeznek az egészség‑
ügyi karon szociális munkáso ‑
kat. Az utóbbi években két mes‑
terszakot is indítottak e területen,
amely így már egyetemi diplo‑
mát ad a hallgatóknak. – Karunk
szociális képzései felsőoktatási
történelmet írtak, amikor sikere‑
sen akkreditáltatták Magyaror‑
szág első, nemzetközi közös

mesterképzését, a szociális mun‑
ka és szociális gazdaság képzést,
amely nyolc európai egyetem
együttműködésében valósul
meg – emelte ki Fábián Gergely. 

Bobkó Géza, a Szántó J. Endre
Egyesített Szociális és Egészség‑
ügyi Intézet igazgató‑főorvosa
örömét fejezte ki, hogy ez a kon‑
ferencia ismét meg tudott való‑
sulni. Mint mondta, a szociális
munkatársakra szüksége van az
országnak. A főorvos megkö‑
szönte a kollégák tevékenysé‑
gükhöz való lelkesedését, azt a
pozitív hozzáállást, amellyel
mindennapi munkájukat vég‑
zik.

A szakmai előadások sorát
Lukácskó Zsolt főiskolai tanár
nyitotta meg Élethosszig tartó ta‑
nulás című prezentációjával.
Beszterczey András a Társadal‑
mi és politikai helyzetkép –
avagy merre tovább szociális el‑
látás? című tájékoztatójában be‑
szélt a szociális ellátás múltjáról,
jelenéről és jövőjéről. Az előadó
kiemelte, hogy a szociális szek‑
torban forráshiány van, országo‑
san magas a munkanélküliség, a

népesség folyamatosan elörege‑
dik, területi, térségi szinten is
szociális egyenlőtlenség a jellem‑
ző. Beszterczey András az aktu‑
alitásokról szólva beszélt a Nem‑
zeti Szociálpolitikai Koncepció‑
ról, az ellátásszervezési kérdé‑
sekről, az idősellátást érintő vál‑
tozásokról, valamint a finanszí‑
rozásról. Mint mondta, újra kel‑
lene gondolni az állam, az egy‑
ház és a civil szervezetek szerep‑
vállalását a szociális szektorban. 

Szoboszlai Katalin főiskolai
docens az Esélyegyenlőtlensé‑
gek Magyarországon témakör‑
ben tartott tájékoztatót, majd
Horváth László főiskolai docens
az Átalakulások a szociális mun‑
ka eszköztárával című előadását
osztotta meg a nyolc kreditpon‑
tot érő program résztvevőivel.

A délután során szekcióülés
keretében a lovagteremben tar‑
tott tájékoztatót Sipos Attila az
idősellátásról, valamint Miklósi
Erzsébet gyakorlati oktató a
gyermekkönyvtárban a Gyer‑
mekjóléti alapellátás és szakellá‑
tás együttműködéséről.        

E. K.

Átalakulások a szociális 
gondolkodásban

Második alkalommal rendeztek minősített szakmai tanácskozást Átalakulások
a szociális gondolkodásban címmel szeptember 27‑én Szerencsen. A szociális szfé‑
rában dolgozók számára megtartott fórumnak a szerencsi Rákóczi‑vár volt a hely‑
színe.
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A Szerencsi Általános Művelődési Központ része‑
ként működő középiskolai kollégium szeptember 27‑
én tartotta meg hagyományos pecúravató rendezvé‑
nyét a Rákóczi‑vár belső udvarában.

A középiskolai éveiket kezdő
és kollégiumi elhelyezést nyert
diákoknak középkori hangula‑
tot teremtettek a szervezők, a
várudvaron korabeli jelmezben
tűnt fel Csider Andor igazgató,
de ugyancsak letűnt korokat
idéztek a hangulatot fokozó ze‑
nészek is. A délután főzőver‑
sennyel kezdődött. Az első év‑
folyamos tanulók csapatokra
bontva készítettek szalonna‑
bőrrel spékelt főtt krumplit
hagymával és őrölt paprikával,

azaz paprikás krumplit, míg a
felnőttek roston sütötték a kia‑
dós húsdarabokat. A verseny‑
ből kimaradt diákok sem ma‑
radtak feladat nélkül, szaporán
hámozták a hagymákat, a héjá‑
ban főtt burgonyákat, szeletel‑
ték a füstölt kolbászt, paradi‑
csomot, zöldpaprikát, szalon‑
nát, hogy időre elkészüljenek
az ugyancsak lakoma tárgyát
képező saslikokkal. Akiknek
kedve volt, megtanulhatta a
kürtőskalács készítésének for‑
télyait, mások lovagi tornán
vettek részt. A várkertben gönci
hordót gurítottak időre, célba
lőttek íjjal, ugráltak zsákban,
egyszóval vidáman múlatták
az időt a fiatalok. Az újoncok
avatási ceremóniájára már este,

az udvaron felállított színpa‑
don került sor és el lehet mon‑
dani, igencsak változatosra si‑
keredtek a negyedikesek által
kitalált ifi‑bosszantó feladatok.
Egyesek gumikesztyűkből
szívták a tejet, szájjal szedték fel
a színpadra pergetett pattogót,
mások térdelve próbálták meg‑
enni a zsinórokra függesztett
zsíros kenyeret, vagy éppen el‑
szopogatták a párjuk szájából
kiálló nyalókát. Hosszan lehet‑
ne sorolni a kibabrálás palettá‑

jának állomásait, a próbákat
egyformán jól tűrték lányok és
fiúk, ámbár nem egyszer lehe‑
tett legörbült mosolyokat látni.

A pecúravatót követő lako‑
ma ugyancsak középkori for‑
mákat öltött, evőeszközök híján
kézzel látott hozzá a kiéhezett
siserahad a szegényesnek 
egy ál  talán nem nevezhető,
nyálcsurgató étkek elfogyasztá‑
sához. Az avatási ceremónia
hangulatát tűzzsonglőrök pro‑
dukciói fokozták, majd az ifjon‑
cok elmondták a kollégiumi es‑
küt, és megkapták a diákotthon
emblémájával ellátott pólókat.
Ezzel az új kollégisták „hivata‑
losan” is az intézmény lakói let‑
tek.

SfL

Fejedelmi lakoma 
a pecúrok avatásán A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2004‑ben kezdte meg működését, fel‑

adatai között a szociális alapszolgáltatási kötelezettségek kistérségi szintű ellátá‑
sának szervezését. 

A számos tennivaló között
szerepel a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás. Ennek az a cél‑
ja, hogy az otthonukban élő,
gondozásra szoruló idősek,
mozgásukban korlátozottak
egy‑egy krízishelyzet esetén
mihamarabb segítséget kapja‑
nak.

Visóczkiné Farkas Beáta szo‑
ciális koordinátor elmondta la‑
punknak, hogy a jelzőrendsze‑
res szolgáltatás nem kötelező
önkormányzati feladat 2010 ja‑
nuárjától, ez egy pályázati
rendszerben, központi támoga‑
tásból finanszírozott ellátási

forma. 2005‑ben 110 darab jel‑
zőberendezéssel indult a segít‑
ségnyújtás, napjainkra 362 a ki‑
helyezett készülékek száma.
Támogatás azonban 357 gon‑
dozott után jár, mivel a mara‑
dék öt személy nem szorul rá
szociálisan, viszont egészségi
állapotuk indokolja a segítsé‑
get. A gondozók a társulással,
vagy az adott település önkor‑
mányzatával állnak munkavi‑
szonyban, tevékenységüket a
Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulással kötött külön megbí‑
zási szerződés alapján végzik.
Szerencsen nyolcvanöt készü‑

lék van kihelyezve. Az ellátott
által kezdeményezett riasztás
ez év áprilisáig a Szerencsi Hi‑
vatásos Önkormányzati Tűzol‑
tóságra futott be, azonban a
tűzoltóságok átszervezése után
a Szerencsi Rendőrkapitány‑
ságra került át a diszpécserköz‑
pont. A riasztást az ügyeletes
rendőr fogadja, aki azonnal in‑
tézkedik az adott település sze‑
rinti gondozó felé, aki fél órán
belül a helyszínre érkezik. A jel‑
zőrendszeres házi segítség‑
nyújtás továbbra is ingyenes a
szociálisan rászorulóknak.

SfL

Rendőrök értesítik a gondozókat

Szerencs Város Önkormányzatának az állattartásról szóló rendelete öveze‑
tekbe sorolja a város utcáit az alábbi módon.

I. övezet – kizárólag kedv‑
telésből tartott állat tartható:

Árpád köz; Árpád utca; Ár‑
pád‑hegy utca; Erzsébet köz;
Erzsébet tér; Erzsébet utca;
Hunyadi köz; Hunyadi utca;
Huszárvár utca; Jókai utca;
Kórház köz; Kossuth köz;
Kossuth L. utca; Kossuth tér;
Lajos köz; Ondi út a Rákóczi
úttól a Magyar utca kereszte‑
ződéséig; Perc utca; Petőfi ut‑
ca; Posta utca; Rákóczi út; Szé‑
chenyi köz; Széchenyi utca.

II. övezet – kedvtelésből
tartott állatok, és – nagy ha‑
szonállatok kivételével – ha‑
szonállatok is tarthatók:

Ady E. utca; Alkotmány
köz; Alkotmány utca; Alsó‑
pincesor utca; Arad utca;
Arany J. utca; Bajcsy‑Zs. E. ut‑
ca; Bakó J. utca; Bartók B. utca;
Bástya köz; Bástya utca; Béke
utca; Bekecsi utca; Bethlen G.
utca; Bocskai I. utca; Bors K.
utca; Csalogány köz; Csalo‑
gány utca; Csokonai utca; Do‑
bó K. utca; Dózsa Gy. utca;
Előhegy utca; Eperjes utca; Er‑
dei F. utca; Felsőkert utca; Fel‑
sőpincesor utca; Fenyves utca;
Fery A. utca; Fürst S. utca;
Gárdonyi G. utca; Gépállomás
utca; Gyár utca; Gyári kert;
Hámán K. utca; Hársfa utca;
Határ utca; Határőr utca;
Hegy utca; Hidegvölgy utca;
Hivatal köz; Igló utca; József
A. utca; Kandó K. utca; Kárpát
utca; Kassa utca; Kazinczy F.
utca; Késmárk utca a Rákóczi
úttól a Széchenyi útig; Kilián
tér; Kilián utca; Kinizs utca;
Kisvásár tér; Kolozsvár utca;

Korvin O. utca; Kölcsey utca;
Laktanya utca; Landler J. utca;
Lipták köz; Lipták utca; Lőcse
utca; Magyar utca; Malom ut‑
ca; Malomtanya; MÁV vasút‑
állomás; MÁV telep; Mikszáth
K. utca; Molnár I. utca; Mono‑
ki utca; Móra F. utca; Nagyvá‑
rad köz; Nagyvárad utca;
Nyár utca; Ondi út a Magyar
utcától a belterületi határig;
Példánykert köz; Petrikovits
utca; Pince köz; Pincemester
utca; Pozsonyi utca; Radnóti
utca; Rakodó utca; Rózsa utca;
Ságvári E. utca; Sallai I. utca;
Szabadság utca; Szegfű utca;
Szemere B. utca; Szerencs‑On‑
don a Hunyadi utca; Szilas A.
P. utca; Szivattyú telep; Szűk
utca; Takta utca; Táncsics utca;
Tatay Z. utca; Tavasz utca; Vá‑
ci M. utca; Vajda J. utca; Vári
telep; Veres P. utca; Vörös‑
marty utca; Zrínyi M. utca.

III. övezet – kedvtelésből
tartott állatok és valameny‑
nyi haszonállat tartható:

Szerencs‑Ond település‑
rész belterületén lévő összes
utca: Ady E. utca; Fő út; Gör‑
gei utca; Jókai utca; Kossuth
utca; Monoki utca; Petőfi ut‑
ca; Széchenyi utca. Kivétel a
Hunyadi utca.

IV. övezet – Szerencs vá‑
ros külterületén az egyéb
jogszabályokba foglalt kö‑
vetelmények teljesítése
mellett tarthatók állatok. 

Közérdekű létesítmények
területén és annak 50 méte‑
res környezetén belül – füg‑
getlenül attól, hogy a létesít‑
mény mely állattartási öve‑
zetbe tartozik – kizárólag
kedvtelésből tartott állat tart‑
ható.

Az állattartás rendje Szerencsen
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Mint arról Ináncsi Tünde
jegyző tájékoztatta lapunkat, a
zárt ülést egyrészt azért rendel‑
ték el, mert érkezett egy kére‑
lem az önkormányzathoz egy
emlékhely kialakítására vonat‑
kozóan, másrészt a Környezet‑
védelmi Alap felhasználásáról
hoztak határozatot a város ‑
atyák. Mindkét esetben az ön‑
kormányzaton kívül álló, jelen
nem lévő személyeket érintett a
döntéshozatal, akiknek nem
volt lehetősége arra, hogy a té‑
ma nyílt tárgyalásához hozzájá‑
ruljanak.

Mint ismeretes, 2012 júniusá‑
ban történt egy sajnálatos halál ‑
eset a Rákóczi‑vár kertjében. Az
elhunyt családja a közelmúlt‑
ban azzal a kéréssel fordult Sze‑
rencs város jegyzőjéhez, hogy
engedélyezze egy emlékhely ki‑
alakítását a haláleset helyszí‑
nén. A Rákóczi‑vár és környeze‑
te a város önkormányzatának
tulajdona, ezért egy ilyen kére‑
lem elbírálása a képviselő‑testü‑
let hatásköre. Tekintettel arra,
hogy a Rákóczi‑vár és várkert
műemlékvédelmi terület és tör‑
ténelmi emlékhely, valamint ki‑
emelt idegenforgalmi és turisz‑
tikai helyszín, a grémium – bíz‑
va a gyászoló család megértésé‑
ben – nem tudott a megkeresés‑

nek helyt adni. A képviselő‑tes‑
tület ezúton is részvétét és
együttérzését fejezte ki a hozzá‑
tartozók felé.

A másik, zárt körben megho‑
zott döntés a Környezetvédelmi
Alap felhasználására vonatko‑
zott, amit az indokolt, hogy kör‑
nyezetvédelmi okokból – ma‑
gasabb szintű jogszabály alap‑
ján – 2004‑től talajterhelési díjat
kell fizetniük azoknak a lako‑
soknak, akik még nem kapcso‑
lódtak rá a szennyvízhálózatra.
A talajterhelési díjból befolyt
összeget az önkormányzat a
Környezetvédelmi Alap szám‑
lán köteles kezelni és azt kör‑
nyezetvédelmi célokra felhasz‑
nálni. Az előző évek gyakorlatát
folytatva a testület úgy határo‑
zott, hogy a befolyt összeget
részben vagy egészben azon
háztartások támogatására for‑
dítja, amelyek rá kívánnak csat‑
lakozni a szennyvízelvezető
rendszerre. A szóban forgó ösz‑
szeg az előző éviekhez hasonló‑
an 16 ezer forint háztartáson‑
ként. Szerencs Város Önkor‑
mányzatához idén 15 kérelem
érkezett, melyek mindegyike
pozitív elbírálásban részesült. 
A döntésről a Polgármesteri Hi‑
vatal valamennyi érintettet le‑
vélben étesíti.                          H. R.

Döntések a zárt ülésen

A szeptember 27‑én megtartott önkormány‑
zati ülésen főleg a helyi iskolák működésének
egyéves tapasztalatait tárgyaló napirendnél
alakult ki heves vita a képviselők között.

A városatyák döntöttek egy szándéknyilat‑
kozatról is, amelynek részleteit Koncz Ferenc
polgármester vázolta. Elhangzott többek kö‑
zött, hogy 2013‑tól a magyar állam tulajdonába
kerül át a Bocskai gimnázium és a Rákóczi is‑
kola. Az intézmények esetében a munkáltatói
jogok is állami kézbe kerülnek. Kiderült, hogy
az elfogadásra váró szándéknyilatkozat témá‑
ja, hogy ilyen feltételek mellett, a jelenlegi gaz‑
dasági körülmények között Szerencs Város
Önkormányzata tudja‑e vállalni a két intéz‑
mény működtetését? 

Koncz Ferenc polgármester úgy fogalma‑
zott, hogy a település rendkívül súlyos helyze‑
te nem teszi lehetővé azt, hogy plusz terheket
vállaljon. A kormányzat elvárása és célja az
(ezért is készült a nemrég elfogadott reorgani‑
zációs terv), hogy az önkormányzat a jövőben
ne fogadjon el hiányos költségvetést, amely
azonban nem teszi lehetővé, hogy az állami tu‑
lajdonba került intézmények esetében a víz,
elektromos áram, és fűtés számlákat továbbra
is Szerencs fizesse.

Az ellenzék soraiban ülő képviselők szerint
az államosítás folyamata a szocializmust idéző
helyzet felé tereli az országot és a várost, néhá‑
nyan azt is kifogásolták, hogy az intézmények
irányítása (szakmai, gazdasági döntések) kike‑
rülhet a jelenlegi vezetők hatásköréből. Bizo‑
nyára nem egyszerű pozícióféltésről van szó,
inkább az ott dolgozók érdekeit igyekeznek
védeni a jelenlegi igazgatók, akiknek munkáját
a tervek szerint a jövőben a kormányhivatal el‑
lenőrzi. Köztudott, hogy adott intézmény mű‑
ködése során a legnagyobb kiadást a munka‑

bér és az energiaköltségek jelentik. Mindezek
tükrében akár ez a kérdés is megfogalmazód‑
hatott volna a képviselő‑testület ülésén: ha a
dolgozók havi juttatása az állam feladata lesz,
a szakmai döntések kormányhivatali szinten
születnek majd meg, akkor mi értelme lenne
vállalni, hogy az épület fenntartásáról továbbra
is a város gondoskodjon?

Más: többször elhangzott az is Szerencsen,
hogy a jelenlegi vezetés közel két esztendeje
dolgozik azon, hogy a megörökölt, mély gaz‑
dasági gödörből kivezesse a várost, azt a tele‑
pülést, amely az előző önkormányzat által fel‑
vett egymilliárdos hitel nyomásában az elkö‑
vetkező tizenöt évre eladósodott. Próbálják ki‑
vezetni Szerencset a kátyúból úgy, hogy a
2010‑ben megalakult önkormányzat abban az
esztendőben még mindig az előző ciklus 2008‑
as kifizetetlen számláit volt kénytelen rendezni
azokból az állami segélycsomagokból, melyek‑
hez hasonlót korábban szintén nem kapott
Szerencs. Ez valóban nem könnyű feladat, mi‑
közben az is igaz, hogy a jelenlegi vezetést so‑
rozatos támadások érik az ellenzék részéről,
amely engedte, hogy bezárják a cukorgyárat
Szerencsen és amely nyolc év kormányzási
időszak végére sem tudta elérni, hogy meg‑
épüljön Hegyalja Kapujában az a bizonyos
szalmatüzelésű erőmű. Érdekes momentuma
volt a szeptember 27‑ei testületi ülésnek, ami‑
kor Egeli Zsolt felolvasta egy 2010. február 23‑
án kelt levél részletét, amelyet a BHD Hőerő‑
mű Zrt. vezetője címzett hat akkori önkor‑
mányzati képviselőnek. Az írás többek között
azt is tartalmazta: 2010. februárjára minden
akadály elhárult a szalmatüzelésű erőmű meg‑
építése ellen, áprilisban megkezdődhet az épít‑
kezés…

Muhi Zoltán

Beszélnek róla, beszéljünk róla!

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testü‑
lete a szeptember 27‑ei ülés keretében két napirendi
pontot tárgyalt zárt körben.

– Véle‑
m é n y e m
szerint az
ülés egyik
legnagyobb
vitát kivál‑
tó napi‑
rendje az
volt, ami‑

ben az oktatási intézmények el‑
múlt egy évének tapasztalatai‑
ról hallgattunk meg beszámo‑
lót – ismertette a Szerencsi Hí‑
rekkel Koncz Ferenc polgár‑
mester. – Az előterjesztés során
nagy hangsúlyt kapott a Bolyai
János Katolikus Általános Isko‑
la, amely új színfoltja jelenleg a
városnak. Elmondhatom to‑
vábbá, hogy az oktatással kap‑
csolatban pozitívak a tapaszta‑
latok. Az elmúlt években is
magas szintű képzés történt a
szerencsi tanintézetekben, je‑
lenleg is ez a helyzet, és bebizo‑
nyosodott, hogy a 2010‑ben

megalakult önkormányzat ál‑
tal végrehajtott szerkezeti át‑
alakítások jó hatással voltak az
iskoláink működésére. 

A másik komoly kérdés –
amely szóba került ezen az ülé‑
sen – a megmaradó általános
iskolánkkal és a gimnázium‑
mal volt kapcsolatos, hiszen
2013‑tól a magyar állam lesz a
fenntartójuk. Itt amiatt alakult
ki vita, hogy a működtetés –
energia és egyéb közüzemi
költségek, takarítás – a jövőben
az önkormányzatunk hatáskö‑
re marad‑e? Erre most is azt tu‑
dom mondani, hogy a város je‑
lenlegi pénzügyi helyzete azt
mutatja, hogy ezt sajnos nem
fogjuk tudni vállalni. Szakmai
kérdésekbe egyébként sem
szólhatunk majd bele, és mind‑
két említett intézmény eseté‑
ben az állam finanszírozza
majd az ott dolgozók bérét.                    

M. Z.

Állami kézbe 
kerülnek az iskolák

Szerencs Város Önkormányzatának szeptember 27‑
ei ülése után Koncz Ferenc polgármestert (fotónkon)
kértük, röviden foglalja össze a tanácskozás legfonto‑
sabb elemeit.

A képviselő élesen bírálta a
kormány és Orbán Viktor mi‑
niszterelnök munkáját. Gúr
Nándor hosszan taglalta az el‑
múlt két és fél év történéseit, ki‑
emelve a választási ciklus még
előttünk álló időszakának lehe‑
tőségeit. Végül azt vizsgálta,
hogy véleményei szerint a mai
hatalom hogyan és miként akar‑
ja gátolni, hogy normális, de‑
mokratikus keretek között ala‑
kuljanak ki azok a folyamatok,
amelyek az emberek akaratát
tükrözik. Gúr Nándor hangsú‑
lyozta, hogy a bérből és fizetés‑
ből élő emberek helyzetén javí‑

tani kell, ehhez kormányváltás‑
ra, szocialista kabinetre van
szükség. – Váltópárt akarunk
lenni 2014‑ben – hangsúlyozta
Gúr Nándor, aki nem vitatta,
hogy az MSZP sok hibát köve‑
tett el nyolcéves kormányzása
alatt. Az előadó megjegyezte,
hogy az a szocialista párt, amely
ma éli az életét és próbálja az
ügyeket vinni, az – Gúr Nándor
értékrendje szerint – nem
ugyanaz a szervezet, mint amely
a kormányzás időszakában volt.
– Ha váltópárttá tudunk válni,
akkor olyan intézkedéseket hoz‑
zunk majd, hogy azok alapvető‑

en a társadalom többségének ja‑
vát szolgálják, ugyanakkor nem
lehet figyelmen kívül hagyni,
hogy az embernek nem csak jo‑
gai, de kötelezettségei is vannak
– fogalmazott a politikus, aki
hangsúlyozta, hogy 2014‑ben
nem lehet váltás az MSZP nélkül
ebben az országban, legyenek
bármilyen erők, akár újak is a
palettán. Ehhez a gondolatsor‑
hoz kapcsolódott az egyik hoz‑
zászólás, amely szerint nagy lesz
a kihívás a szocialisták számára,
mert nincs egység a párton belül,
még felsőbb szinteken sem.   

SfL

Nem lehet váltás az MSZP nélkül
Utolsó esély címmel tartott fórumot szeptember 21‑én a Népházban a Magyar

Szocialista Párt képviseletében Gúr Nándor országgyűlési képviselő.

Az önkormányzati ülés végén Ináncsi Tünde jegyző arról számolt be a képviselők
előtt, hogy a városban működő magán‑televízió 2012. szeptember 16‑ai adásában téves
tájékoztatás jelent meg a kommunális adó mértékéről. Ináncsi Tünde elmondta, hogy
a pontatlan információk elhangzása után levélben kereste meg a magántulajdonú tele‑
vízió főszerkesztőjét, helyreigazítást kérve, amelyre pozitív válasz érkezett.

A jegyző a testületi ülés nyilvánosságát felhasználva ismét felhívta a lakosság figyel‑
mét arra, hogy a magán‑televízió tájékoztatása téves volt, hiszen 2007‑től változatlanul
10 ezer forint a kommunális adó éves mértéke Szerencsen.

Pontatlan tájékoztatás



Magas színvonalú 
a szerencsi oktatás

Nyiri Tibor közművelődési
tanácsnok az összefoglalójában
kifejtette: az intézmények át‑
szervezése során a költséghaté‑
konyságot és a minőség megőr‑
zését tűzték ki célul. Szerencs
körzetközponti tevékenységé‑
ben jelentős szerepe van az ok‑
tatásnak, amit kiemelt feladat‑
ként kezel a város. A képviselő
hangsúlyozta, hogy az iskolák
támogatottsága nem csökkent
az elmúlt időszakban, a nem
kötelező feladatellátást is bele‑
értve. Az általános iskolák kü‑
lönválása zökkenőmentesen
megoldódott, autonóm intéz‑
mények jöttek létre, melyek kö‑
zött egészséges verseny valósul
meg. A tanítási eredmények ki‑
válóak, az oktatás színvonalát
megőrizték. Az ondi tagiskola
megszűntetése nem okozott za‑
varokat, a Bolyai János Általá‑
nos Iskola egyházi fenntartásba
vétele komoly előkészítő tár‑
gyalásokat és széles körű
egyeztetéseket követően meg‑
történt. A felekezeti oktatás új
választási lehetőséget jelent a
diákok számára. A Bocskai Ist‑
ván Gimnázium továbbtanulási
mutatója kiemelkedően jó, 84
százalékos. A tanintézetek to‑
vábbá visszakapták a takarító és
karbantartó személyzetüket. Új
intézményként megalakult a
Szerencsi Általános Művelődési
Központ, és mint azt Nyiri Ti‑
bor mondta, határozottan ja‑
vult, színesedett a város kultu‑
rális élete.

A Bolyai János Katolikus Ál‑
talános Iskola igazgatója arról
számolt be a testület előtt, hogy
a rendelkezésre álló rövid idő
ellenére zökkenőmentes volt az
átadás‑átvétel az önkormány‑
zat és az Egri Főegyházmegye
közt. A tantestület tagjai jól ér‑
zik magukat az intézményben,
jó kapcsolatot ápolnak Darvas
László római katolikus plébá‑
nossal. Kocsisné Szabó Beáta
hangsúlyozta, hogy az iskola
profilja továbbra is a tehetség‑
gondozás, a tanulmányokban
és a fegyelemben egyaránt a mi‑
nőségre törekednek. Sávos óra‑
rend keretében heti két hittanó‑

rát vezettek be, melyet három
római katolikus, egy reformá‑
tus és egy görög katolikus hit‑
oktató tart. A szülők többsége
azzal a lehetőséggel élt, hogy
gyermeke a vallásának megfe‑
lelő hitoktatásban részesüljön,
kevesen választották a hittant
kiváltó etika tantárgyat. Külső‑
ségeket tekintve annyi változás
történt az intézményben, hogy
a tantermek és az aula falára fel‑
került a feszület, melynek fe‑
gyelmező ereje a gyerekek vi‑
selkedésében már most pozitív
változást mutat. Eddig két ki‑
sebb egyházi megemlékezést
tartottak, egyik alkalommal
Szent Gellért, a pedagógusok és
az iskolák védőszentje előtt tisz‑
telegve. Az egyházi értékrendet
követve pénteki napokon hús‑
mentes étkeztetést vezettek be
az iskola konyháján, mely dön‑
tés miatt egy szülő fejezte ki
egyet nem értését. Az iskola pá‑
lyázatok révén próbál új forrá‑
sokhoz jutni, melyekből fejlesz‑
téseket kívánnak megvalósítani.
Az igazgató hangsúlyozta: a fe‑
lekezeti fenntartású iskolában
semmit nem tettek kötelezővé,
így a templomba járást sem,
mindenki érzése szerint dönt‑
het e kérdésekben. Hosszú idő,
mintegy tíz esztendő is eltelhet,
amíg igazi katolikus általános
iskola lesz a Bolyai – zárta gon‑
dolatait Kocsisné Szabó Beáta.

Gál András kiemelte, hogy a
város oktatási intézményeiben
jól felkészült pedagógusok vég‑
zik munkájukat, százszázalékos
a szakos ellátottság. A gimnázi‑
um igazgatója hozzátette: az ál‑
lami normatíva évről‑évre csök‑
ken, ami ellehetetleníti a minő‑
ségi oktatást. A gimnázium pá‑
lyázati forrásból próbál saját be‑
vételekre szert tenni, hogy az
önkormányzat terhét csökkent‑
se.

A Rákóczi Zsigmond Általá‑
nos Iskola igazgatója, Ráczné
Váradi Éva hozzászólásában azt
hangsúlyozta, hogy a Szeren‑
csen megvalósuló minőségi ok‑
tatásnak köszönhetően a böl‑
csődétől az érettségiig a város‑
ban tölthetik a diákéveiket a
gyerekek, akik színes palettáról
választhatnak. A két általános

iskola önállósítása bevált, két
különféle profil alakult ki. Az
intézményvezető hozzáfűzte:
az önkormányzattal való jó
kapcsolatban bízik a jövőben is,
amikor a Rákóczi iskola fenn‑
tartója az állam lesz.

Bobkó Géza arra emlékezte‑
tett, hogy a fejlesztések az el‑
múlt 20‑25 év során valósultak
meg, nem egyik évről a másikra
alapozták meg a minőségi okta‑
tást. A képviselő aggodalmát fe‑
jezte ki amiatt, hogy a kiépített
jó rendszer januártól állami ha‑
táskörbe kerül, és ha nem helyi
emberek dönthetnek, az hát‑
rányt jelenthet a lakosságnak.

Heves János arra hívta fel a fi‑
gyelmet, hogy az iskolákból
sokszor funkcionális analfabé‑
ták kerülnek ki, valamint olyan
fiatalok, akik az elméleti és gya‑
korlati ismeretek hiányában
nem képesek boldogulni az
életben. A képviselő egyúttal
saját iskolaéveit idézve elismer‑
te a hitoktatás erkölcsi hasznát.
A napirendről megjegyezte: az
átszervezések nagy eredményét
nem látja.

Koncz Ferenc polgármester
szerint az oktatási rendszer át‑
alakítását a felvetett problémák
is indokolják. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy nem jel‑
lemző, hogy a szerencsi iskolák‑
ból az említett módon kerülné‑
nek ki a gyerekek. Nyiri Tibor
zárásként leszögezte: a kompe‑
tenciamérések tíz éve objektív
mutatókkal igazolják, hogy a
szerencsi oktatás kiemelkedően
magas színvonalú.

Önerő alap pályázatok
A képviselő‑testülete az óvo‑

da pályázat kapcsán a saját for‑
rás kiegészítése céljából EU
Önerő Alap pályázat beadásá‑
ról döntött. A kiírás keretében a
saját forrás összegének a 40 szá‑
zaléka igényelhető, melynek
összege 20,4 millió forint.

A Szerencs, Szerencs‑Ond
vízelvezető rendszer fejlesztésé‑
re elnevezésű pályázathoz szin‑
tén támogatási kérelmet nyújt
be az önkormányzat a saját for‑
rás kiegészítésére. Ebben az
esetben az EU Önerő Alap tá‑
mogatás maximális mértéke
összesen 80 százalék, melynek
összege 29,7 millió forint.

Állattartási rendelet
Az élelmiszerláncról és a ha‑

tósági felügyeletről szóló tör‑
vény módosítása lényegi válto‑
zást hoz a helyi állattartási ren‑
delet vonatkozásában, mely ok‑
tóber 1‑jei hatállyal helyi szinten
megszünteti a haszonállatok
létszámkorlátozásának lehető‑
ségét. A jogszabályi előírások‑

nak való megfelelés érdekében
szükség van az ebtartásra
irány adó létszámkorlátozó he‑
lyi szabályok hatályon kívül he‑
lyezésére is, tekintettek arra,
hogy a magasabb szintű jogsza‑
bály a tartható kutyák számát
az eb súlyától függően terület‑
nagysághoz köti. 

Elhangzott, hogy a háromé‑
vente kötelező eb összeírás ép‑
pen az idei esztendőben esedé‑
kes, és jelenleg is tart. Sável Ka‑
talin ügyintéző, a napirend elő‑
terjesztője arra is felhívta a fi‑
gyelmet, hogy 2013. január else‑
jétől minden négy hónapnál
idősebb kutyába kötelező lesz
beültetni az ebek azonosítására
szolgáló mikrocsipet. Heves Já‑
nos úgy vélte, a költséges eljárás
miatt több kóbor kutya lesz az
utcákon, mert sokan nem fog‑
ják tudni kifizetni a beültetés dí‑
ját. A képviselő azt javasolta,
hogy azok számára, akiknek
szerény jövedelme miatt a meg‑
élhetését befolyásolja ez a kia‑
dás, az önkormányzat finanszí‑
rozza a beültetést és ehhez mér‑
jék fel, mennyi embernek lenne
erre igénye. Koncz Ferenc el‑
mondta, hogy az önkormány‑
zat szűkös anyagi lehetőségei
miatt nincs forrás erre a célra a
költségvetésben, azonban a tör‑
vényi kötelezettség alól nem
bújhat ki senki. Az önkormány‑
zat feladata az, hogy felhívja er‑
re a figyelmet. Takács István
képviselő hozzátette: a hobbiál‑
latok tartásának a költségét a tu‑
lajdonosoknak kell állniuk.

A módosított rendelet többek
között rögzíti azt is, hogy köz‑
érdekű létesítmény területén és
annak 50 méteres környezetén
belül kizárólag kedvtelésből
tartott állat tartható. 

Szándéknyilatkozat
A köznevelési intézmények

működtetéséről szóló szándék‑
nyilatkozatot – mely szerint a
szerencsi önkormányzat a jövő‑
ben nem tudja vállalni az intéz‑
ményei (Bocskai gimnázium;
Rákóczi iskola; művészeti isko‑
la; középiskolai kollégium) mű‑
ködtetését – Gál András és He‑
ves János nem szavazta meg,
valamint Bobkó Géza tartózko‑
dása mellett fogadta el a testület
azzal a kitétellel, hogy végleges
döntést a következő ülésen, leg‑
később október 30‑áig hoznak a
kérdésben. A napirendhez kap‑
csolódóan Koncz Ferenc arra
hívta fel a figyelmet, hogy a jö‑
vőben az önkormányzat már
nem fogadhat el hiánnyal költ‑
ségvetést. Az állami fenntartású
intézmények belső dolgaiba ja‑
nuártól nem szólhat majd bele
a város, ugyanakkor az üzemel‑

tetés költségei az önkormány‑
zatot terhelnék. Jelen informá‑
ciók alapján arról kellett az ülé‑
sen megfogalmazni a szándék‑
nyilatkozatot, hogy lesz‑e janu‑
ártól a működtetésre pénz a sa‑
ját és az átengedett bevételek
terhére. 

Gál András gimnáziumigaz‑
gató aggodalmát fejezte ki,
hogy ha leadják az intézmé‑
nyek működtetését, mitől lesz
Szerencs város? Saját bevétele‑
ikből rengeteg fejlesztést valósí‑
tottak meg, ha az üzemeltetést
átadják, félő, hogy leamortizá‑
lódnak az ingóságok. Bobkó
Géza igazgató főorvos úgy vél‑
te, hogy az állami irányítással
csorbát szenved az intézmé‑
nyekben bevált menedzser
szemlélet, az intézményvezetők
dekorációk lesznek nulla hatás‑
körrel, ezért ezzel a döntéssel
nem ért egyet. Heves János kép‑
viselőt az érdekelte, lesz e saját
bevétele az önkormányzatnak a
beígért új beruházásokból,
amelyekből fedezhető lenne az
intézmények működtetése.
Koncz Ferenc elmondta: 2,51
milliárd forint pályázati forrást
nyertek el a szigetelőanyag gyár
létesítésére, melyről további tár‑
gyalásokat folytat a beruházók‑
kal. A polgármester továbbá
úgy fogalmazott: az a kérdés,
hogy a gyerekekkel és a bete‑
gekkel mi lesz az új rendszer‑
ben. Csak az jelent gondot, ha
színvonalcsökkenés fog bekö‑
vetkezni az oktatási és egész‑
ségügyi intézetekben.

Egyebek és különfélék
Tájékoztató hangzott el a 4‑es

számú háziorvosi körzet ideig‑
lenes elköltözéséről az óvodák
felújítása miatt (cikkünk a 4. ol‑
dalon olvasható), valamint be‑
számoló hangzott el az V. Or‑
szágos Csokoládé Fesztiválról.
Csider Andor, a rendezvényt
szervező Szerencsi Általános
Művelődési Központ igazgatója
a számadatok sorában kiemel‑
te: három színpadon 96 pro‑
dukciót láthattak az érdeklődők
1150 amatőr és profi fellépővel.
Összesen 19937 fő vett részt a
fesztiválon, a bevétel 23,31 mil‑
lió forint, a kiadás 23,19 millió
forint volt. Kiemelte: minimális
nyereséggel sikerült elérniük
azt a célkitűzést, hogy a feszti‑
vált nullszaldósra hozzák ki.

A képviselő‑testület határo‑
zatot hozott a Bolyai János Ka‑
tolikus Általános Iskola pályá‑
zatához történő tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról, va‑
lamint Heves János képviselői
tiszteletdíjának a felajánlásáról,
melyet részleteiben nem ismer‑
tettek.                                        H. R.
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Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testülete szeptember 27‑én tartotta
soron következő ülését. Az első napirendi pont keretében részletes beszámoló hang‑
zott el a nevelési‑oktatási intézmények, valamint a közművelődési intézmények át‑
alakításának egyéves tapasztalatairól, valamint a 2011/12‑es tanévről. 

Városházi napló



8 2012. október 5. ——      KKIITTEEKKIINNTTŐŐ      —— SZERENCSI HÍREK

„Bár Jézusnak tizenkét apos‑
tola volt, és ti most csak tizen
vagytok, mégis arra biztatlak
benneteket, menjetek és hirdes‑
sétek az evangéliumot, hangoz‑
tassátok a világban, hogy jó ma‑
gyarnak lenni – mondta az es‑
küt tevő, Csíkdánfalváról érke‑
zett erdélyi magyaroknak Rácz
Bertalan plébános, aki szentmi‑
sét celebrált az ünnepeltek tisz‑
teletére. A Sarlós Boldogasz‑
szony római katolikus temp‑
lomban megtartott ünnepségen
Demeterné Bártfay Emese pol‑
gármester előtt mondták el a

honosítási eskü szövegét a szé‑
kelyek, majd Demeter Ervin
kormánybiztos, a Borsod‑Aba‑
új‑Zemplén Megyei Kormány‑
hivatal vezetője köszöntötte a
határon túlról érkezett vendé‑
geket.

Délután a település felújított
Kossuth parkjában folytatódott
a program, az ünneplők az im‑
már kétszáztíz évvel ezelőtt
született Kossuth Lajosra emlé‑
keztek. Koncz Ferenc a 11. szá‑
mú választókerület országgyű‑
lési képviselője ünnepi beszédé‑
ben hangsúlyozta, hogy Kos‑

suth olyan példát mutatott Eu‑
rópának, amely az egész vilá‑
gon ismertté tette. Értékes tulaj‑
donságai közül kiemelte a kitar‑
tást, hiszen ahogyan a magyar
ügyet őrizte a határokon túl is,
az mindnyájunk számára példa
lehet. Demeterné Bártfay Emese
hozzátette köszöntőjében, hogy
Kossuth politikai szerepvállalá‑
sát sokan és sokféleképpen ítél‑
ték meg, de vitathatatlan, hogy
a történelem lapjain egy új Ma‑
gyarország kivívásáért küzdött.
Hangsúlyozta, a monokiakat
büszkeséggel tölti el, hogy ilyen
jeles férfiú kötődik a községhez,
mindent megtesznek annak ér‑
dekében, hogy méltón ápolják a
Kossuth‑kultuszt. Az évfordu‑
lóra elkészült az a száraz és
aszúbor, amely a jövőben Kos‑
suth nevével lesz fémjelezve. 
A palackokat Varga István, a
Patrícius szőlőbirtok borásza
mutatta be az ünneplőknek az
Andrássy‑kastély kápolnájá‑
ban. A monoki esemény fényét
emelte Molnár János Elek éne‑
kes művész komolyzenei dara‑
bokból összeállított műsora.  

SfL

Jó magyarnak lenni!
210 éve született Kossuth Lajos

A templomtól 
a Kálvária-hegy 

kápolnájáig1802. szeptember 19‑én, Monokon született Kossuth Lajos, a nemzeti független‑
ségért, a rendi kiváltságok felszámolásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért
vívott 19. századi küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szel‑
lemi vezére. A kétszáztíz éves évfordulón a település római katolikus templomában
tette le állampolgársági esküjét tíz székelyföldi honpolgár.

Az eseményt követően Mol‑
nár Tiborné iskolaigazgató el‑
mondta érdeklődésünkre, hogy
a jeles alkalomra egy jubileumi
évkönyvet is összeállított a tan‑
testület, amelyben rögzítették az
iskola életének mindennapjait,
programjait, monográfiáját. 

– Pályázatot hirdettünk, gyűj‑
töttük a mozgalmi élet ereklyéit,
iskolához kapcsolódó fotókat,
amelyekből házi kiállítást szer‑
veztünk. Az eseményre meg‑
hívtuk azokat a pedagógusokat,
akik itt tanítottak az elmúlt fél
évszázad alatt, ugyanakkor ter‑
mészetes, hogy a diákok mellett

részt vettek rendezvényünkön a
jelenlegi tanítók és tanárok is. A
tanintézmény olyan, mint az
emberi szervezet, amelyben a
diákok jelentik a vért, a pedagó‑
gusok pedig a lüktetést végző
szívet. Nélkülük csupán falakról
lehet beszélni – fogalmazta meg
gondolatait az igazgatónő. 

A taktakenézi aranyévfordu‑
lón alkalomhoz illő műsort ad‑
tak elő az iskola pedagógusai és
diákjai, köszöntőbeszédet tartott
Molnár Tibor, a település pol‑
gármestere, aki átfogó képet
adott az iskola megújulásának
körülményeiről.                            SfL

Ötvenéves 
a taktakenézi iskola

Egykori pedagógusok és volt diákok is részt vettek
Taktakenéz Petőfi Sándor Általános Iskolájának szep‑
tember 15‑én megtartott születésnapi ünnepségén. A
tanintézmény fennállása 50. évfordulójának a közel‑
múltban felújított épület tornacsarnoka adott otthont.

A Kossuth földjének legma‑
gasabb pontján emelt és felújí‑
tott kápolna 2010‑ben volt
száz esztendős, a zarándok‑
hely – mint minden éven – va‑
sárnap is megtelt hazánkból és
határokon túlról érkezettek‑
kel. A Kálvária‑hegyen bemu‑
tatott szentmisére hagyomá‑
nyosan az idén is elvitték azt a
hatalmas gönci keresztet,
amelynek mozgatása nem kis
teljesítményt vesz igénybe. A
hegyoldalban, a kápolnához
vezető lépcsősortól jobbra és
balra vannak elhelyezve a
grottaszerű stációk, amelyek
nagyobb méretűek a szokvá‑
nyos állomásoknál. Kőből
épültek, bennük különleges
anyagból készített bibliai ala‑
kok domborművei idézik fel a

keresztutat. A zarándokok vé‑
gigjárták a stációkat, majd sa‑
ját gondolataik fényében hall‑
gatták meg a szentmisét, mi‑
szerint – „Isten maga kezeske‑
dik arról, hogy az engedelmes
embert megtartsa és megerő‑
sítse minden lépésében. Az
ilyen ember az igazat akarja
cselekedni, tehát azt teszi, ami
bölcs. A megszentelt cseleke‑
det mindig a legbölcsebb, még
akkor is, ha pillanatnyilag
nem látszik annak. Isten gond‑
viselésének és kegyelmének
biztonságos útján lehet járni,
ha megmaradunk a törvénye
által kiszabott ösvényen, Isten
iránymutatása még soha sen‑
kit nem vezetett félre, aki az
igaz úton jár, biztonságos utat
követ”.                                         SfL

Gyalog, személyautókkal és buszokkal érkeztek za‑
rándokok a szeptember 16‑án megrendezett, monoki
Kálvária búcsúra. Stábunk végigkövette a menetet a ró‑
mai katolikus templomtól a Kálvária‑hegy kápolnájáig.

Főkonzuli könyvbemutató
Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles‑i főkonzul (fotónkon balra) Távolban Ma‑

gyar című könyvének bemutatóját tartották szeptember 13‑án Monokon, a Kossuth
Emlékház Zsuffa‑termében.

A program tárlatvezetéssel
kezdődött az emlékházban,
ahol Bokor Balázs eredeti do‑
kumentumok és tárgyak alap‑
ján ismerkedett Kossuth Lajos
monoki és fiatalkori életével.
Később elmondta, hogy sok
emberrel találkozott főkonzuli
évei alatt, számos magyar kötő‑
désű személy kereste fel hiva‑
talát. Ennek köszönhetően ha‑
talmas mennyiségű információ
birtokába jutott. Korrajzok, az

amerikai magyar közösségi élet
különböző oldalai, feledésbe
merülő események tűntek elő
az ilyen beszélgetések során.
Bokor Balázs úgy gondolta,
hogy az információkat meg kell
mentenie a jövőnek. A program
szervezői nem véletlenül vá‑
lasztották a bemutató helyszí‑
néül Monokot. Tudvalévő,
hogy a településen született
Kossuth Lajos, az egyik legne‑
vesebb személyiség mindazon

emberek közül, akik emigráció ‑
ba kényszerültek, akik a távol‑
ban élték le életük nagy részét.
Közeledve Kossuth születésé‑
nek 210. évfordulójához kézen‑
fekvőnek tűnt az események
közötti párhuzam, annál is in‑
kább, mert itt mutatták be azt a
filmet, amely 1928‑ban készült
Kossuth zarándokok útja Ame‑
rikába címmel.

Az eseményen Demeterné
Bártfay Emese polgármester
köszöntötte a megjelenteket
megjegyezve, méltó helyszínen
került sor a könyv ismertetésé‑
re, hiszen Kossuth Lajos ugyan‑
csak átélte, megtapasztalta élet‑
útja során, hogy mit jelent ide‑
gen országban élni, és ott ma‑
gyarnak maradni. A kötet szü‑
letéséről Mezei László, a Kos‑
suth Lajos Koszorúja Alapít‑
vány elnöke beszélgetett Bokor
Balázzsal, az eseményt gimná‑
ziumi tanulók, valamint a Mo‑
noki Kossuth Népdalkör Egye‑
sület kulturális műsorai színe‑
sítették.                                            SfL
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INGATLAN
• Szerencsen (állomáshoz közel) magas földszinti,
85 m2-es, összkomfortos, társasházi lakás, szép kör-
nyezetben, garázzsal és pincével, jó állapotban el-
adó. Érd.: 47/362-967, 30/378-6561. (17-18)______________________________
• Szerencs főutcáján szép környezetben teljes kö-
rűen felújított, 100 m2-es családi ház, Bekecsen 85
m2-es családi ház eladó. Érd.: 30/8363-302 (17)______________________________
• Szerencsen a Dózsa György utcában 3 szoba össz-
komfortos, kertes családi ház rendezett udvarral,
melléképülettel, locsolásra alkalmas fúrt kúttal el-
adó. Érd.: 47/362-788. (17-18-19-20)______________________________
• Bekecsen, az Antall József utcában, pihenő öve-
zetben, modern, fiatalos környezetben, közműve-
sített építési telek sürgősen eladó. Érd.: 30/535-
0725. (17-18)______________________________
• Szerencsen emeletes családi ház áron alul eladó
iskola, óvoda, bevásárló központok közelében. Vál-
lalkozásra vagy nagycsaládosoknak, több generáció
részére is megfelelő. Érd.: 47/363-282 vagy 
70-655-7576 illetve 20/491-4918. (17-18)______________________________
• Szerencsen a Kölcsey utca 19. szám alatt külön
bejáratú, 24 m2-es, bútorozott lakrész albérletbe
kiadó. Érd.: 20/287-0836. (17-18)______________________________
• Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatti, 42 m2-es,

összkomfortos társasházi lakás eladó, kisebb csa-
ládi házra cserélhető. Érd.: 47/361-882. (17-18)______________________________
• Szerencsen pihenő övezetben, az Ady E. út 31.
szám alatt háromszobás, nappalis, összkomfortos
családi ház, parkosított udvarán kemencével sür-
gősen eladó. Érd.: 70/940-4266. (17-18)______________________________
• Megyaszó, Petőfi út 45. szám alatti, összkomfor-
tos, két részből álló családi ház melléképületekkel,
2562 m2 udvarral eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.:
30/546-0713. (17)______________________________
• Szerencsen vennék 1,5 szobás, összkomfortos kis
kertes házat vagy lakást. Telefon: 70/512-5423.
(17)______________________________
• Szerencs központjában, a kollégiummal szem-
ben, 56 m2-es lakás, (2 szoba, étkező, konyha,
spájz, WC, fürdőszoba) teljesen felújítva, azonnali
beköltéssel eladó. Érd.: 30/480-8246. (17)______________________________
• Szerencs, Malom u. 10. szám alatt (uszoda mel-
lett) háromszobás, összkomfortos családi ház gáz
és vegyes tüzelésű kazánokkal olcsón eladó. Érd.:
47/363-530. (17)______________________________
• Szegiben 2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba
helyiségekből álló családi ház telekkel eladó. Irány -
ár: 2,6 M Ft. Érd: 70/552-3115. (17)______________________________
• Szerencsen kétszobás, társasházi lakás eladó a
Szabadság úton (A épület). Irányár: 7,2 M Ft. Érd.:
20/266-9406, 29-265-759 egész nap. (17-21)

VEGYES
• Négyrészes szekrénysor és háromrészes ülőgar-
nitúra eladó. Érd.: 30/8363-302. (17)______________________________
• Elektromos szőlődaráló, 500 literes középorsós
szőlőprés, üst üstházzal, 20 hl-es lemezkád, 170
cm-es sózó nyárfateknő, 20 db bevasalt zsaludesz-
ka, hordozható cserépkályha eladó. Érd.: 20/211-
1103. (17-18)______________________________
• Eladó sütőtök (sonkatök) kis és nagy tételben is
(1,5 q). Ára: 70 Ft/kg. Érd.:47/361-857. (17-18)______________________________
• Jó állapotban lévő, szép heverő 5000 forintért és
alig használt, háromlángú gáztűzhely 10 000 fo-
rintért eladó. Érd.: 47/361-882. (17-18)______________________________
• Eladó 1 db, 3 éves, 200 literes Hajdú villanybojler.
Érd.: 47/361-876. (17)______________________________
• Keresek egy 60 év körüli, egyedülálló hölgyet
vagy idős házaspárt albérletbe, amiért fizetni nem
kell szép, kertes, összkomfortos lakásomba, vagy
idővel, ha jól kijövünk, később örökölni is lehet.
Rossz egyedül! Telefon: 47/362-199. (17)______________________________
• Energetikai tanúsítvány (lakás-zöld kártya) ké-
szítését vállalom. Adásvételhez, tartós bérbeadás-
hoz szükséges. Tel.: 70/328-2971, kerizoltan77
@gmail.com. (17)

L A K O S S Á G I  H I R D E T É S B Ö R Z E

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt 
a szelvényt 2012. október 12‑ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

október 19., november 9.

Idén 33 ezer tonna kávé és kakaó hagyja el a Nestlé szerencsi üzemét, a terméke‑
ket a hazai piacon kívül 28 országba szállítja az élelmiszeripari cég. Az instant kávé
és kakaógyártás közép‑európai gyártóközpontjában 1993 óta gyártanak Nescafé
termékeket, többek között az egyre népszerűbb 3in1 kávét. Magyarországon több
mint négy évszázada van jelen a kávé, napjainkban az emberek közel fele kezdi a
reggelt egy frissítő feketével.

Több mint 21 ezer tonna
kávékeverék, tízezer tonna
kakaó és kétezer tonna ins‑
tant kávé gördül le idén a
Nestlé szerencsi üzemének
szalagjairól. Az itt gyártott
instant kávétermékek és ka‑
kaók több mint 80%‑a ex‑
portra készül, az Egyesült
Királyságtól az Adriáig 28
országot lát el a magyar
gyár. 2012‑től a skandináv
országoknak is szállít ter‑
mékeket az üzem, ahol 362
állandó és 73 idény jelleggel
kölcsönzött alkalmazott
dolgozik. 

Az elmúlt években Kana‑
da és az európai országok
mellett az Egyesült Arab
Emírségben is Magyaror‑
szágon gyártott instant ká‑
vét fogyasztottak. Szeren‑
csen idén 204 féle terméket
készítenek, a kávétermékek‑
hez arabica és robusta kávét
dolgoznak fel, illetve itt ke‑
verik ki és csomagolják a tö‑
retlen népszerűségnek ör‑
vendő Nesquik kakaóital‑
port is.

A gyártás mellett 2006 óta
különböző kávé‑ és kakaó‑
termékek ízbeli összehason‑
lításával is foglalkoznak
Szerencsen. A gyár mellett
itt működik ugyanis a Nest‑
lé közép‑kelet‑európai ré ‑
gió jának érzékszervi labora‑
tóriuma is, ahol a különböző
ízvilágú termékek tesztelése
folyik. Az érzékszervi vizs‑
gálatokat a Nestlé által kép‑
zett 11 fős ízszakértői cso‑

port végzi standard módsze‑
rek alkalmazásával. Mivel
országonként eltérőek a fo‑
gyasztói ízlések és a szoká‑
sok, régiónként más‑más re‑
ceptúra alapján készül a ká‑
vé is, így a tesztek során a
csoport tagjai lengyel, cseh,
román, bolgár, ukrán és ma‑
gyar termékeket is értékel‑
nek. Az ukránok például a
magyar ízléshez képest
rendkívül édesen fogyaszt‑
ják a kávét, ezzel szemben a
németek és a svájciak a
gyengébb, savas és lágy ka‑
rakterű kávét isszák szíve‑
sen. A szerencsi érzékszervi
laborban történnek a Nesca‑
fé termékfejlesztései és a
gyáron kívül itt is folytatnak
minőségi ellenőrzéseket.

A különböző országokban
forgalmazott kávétermékek
íze tehát minden esetben az
adott nemzetre jellemző fo‑
gyasztói ízlésnek megfelelő‑
en kerül kialakításra. A ta‑
pasztalatok szerint a ma‑
gyarok többsége az erős,
pörkölt kávét szereti, amit
40 százalékuk tejjel és 
61 százalékuk cukorral vagy
édesítőszerrel ízesít. Tavaly
több mint egymilliárd csé‑
sze instant kávé fogyott Ma‑
gyarországon, ezek közel
40%‑a a Nestlé által gyártott
fekete volt. A magyarok kö‑
zel fele (44%) kezdi a napot
egy csésze kávéval. 

A kávézás, mint szokás a
törökökkel érkezett hazánk‑
ba a 16. század végén, az el‑

ső kávézót és kávémérést
Kávéfőző Balázs nyitotta
meg 1714‑ben Pesten. 

(x)

Szerencsi kávét iszik Európa

Autóalkatrészek

elsősorban raktárról

vagy pár órán belüli

szállítással.

Bereczk Autósbolt

Ajánlatunk az őszi olajcseréhez:
Suzuki Swifthez 2003-as évjáratig

Opel Astra F és G típusokhoz, 2003-as évjáratig:
• 10W40-es motorolaj 4 liter 4000 Ft • olajszűrő 450 Ft

• 10W40-es motorolaj 4 liter 4000 Ft

• fémházas olajszűrő 450 Ft • papírbetétes olajszűrő 660 Ft

Autófelszerelési cikkek

óriási választékban.

Önindító és generátor bronzkefék raktárról.

Ablaktörlő lapátok

már 500 Ft/db-tól.

Cím: 3900 Szerencs, Széchenyi út 18.
Telefon: 47/362-701, 20/926-3710, 30/634-6912.

E-mail: bereczk.jo.auto@t-online.hu
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IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

Sport- és túracipők kilós áron!

PIAC
(Kisvásártér 10.)

CIPŐVÁSÁR
október 6-tól 12-ig.

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

SZERENCSI AUTÓ KFT.

MŰSZAKI

VIZSGÁZTATÁS
Szerencs, Gyár út 11.

(a 37-es út és a benzinkutak mellett)

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig.

Telefon: 30/9982-077,
47/563-200, 563-201, 563-202.

Autószerviz, minden típusú gépkocsi

javítása, biztosítási kárrendezés.

Minden típusú

� személygépkocsi,

� 3,5 t alatti tehergépkocsi,

� személygépkocsi-utánfutó,

�mezőgazdasági vontatók

és pótkocsik.

Telefon: 47/361-906, 20/966-4464

Víz alatti torna 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban

Víz alatti csoportos gyógytorna a 18 év feletti korosztály számára
minden héten kedden 18.15 órától.

A víz alatti gyógytorna segíti a mozgásterjedelem növelését, erősíti az izomzatot, javítja a koordi-
nációt, fokozza a keringést, növeli az izomerőt és az állóképességet, valamint segíti a légzésszabá-
lyozást. A vízben történő mozgás hat a mozgatórendszer különböző részeire és az idegrendszerre
is. A víz alatti torna célja a gerinc és az alsó végtagok tehermentesítése, a terhelés csökkentése. 

Felnőtt csoportos gyógyúszás 
Szerdánként 18 órától azokat a felnőtteket és időseket várják a Szerencsi
Fürdő és Wellnessházba, akik legalább két úszásnemben tudnak úszni. 

A foglalkozás megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul. 
A részvétel azoknak javasolt, akik ízületi megbetegedésekre, szív-és keringési megbetegedésekre,

légúti betegségek és ortopédiai betegségekre panaszkodnak.

Mindkét foglalkozás részvételi díja: 8 000 Ft/10 alkalom
vagy 900 Ft/alkalom.

További információk a 47/560-250-es telefonszámon kérhetők.

KIADÓ
a volt 

ERSTE BANK épülete
Szerencs, 

Rákóczi út 73-75. 
szám alatt.
Érdeklődni:

Zemplén Tourist KFT.
3900 Szerencs, 
Rákóczi út 67.

Telefon:
30/9258-555
47/560-059

Miért utazna messzebb, 
ha nálunk is megveheti, megrendelheti?

Üzletünkben kapható termékek:
• laminált padlók • darabszőnyegek
• futószőnyegek • padlószőnyegek
• pvc padlók • lábtörlők
• karnisok • asztalterítők
• függönyök (rendelésre közel 500 féle)
…és mindezek tartozékai, kiegészítői.

Tapétákat készletről vásárolhat, vagy katalógusokból közel
600 fajta közül rendelhet.

Álmennyezetek és stukkók széles választékban kaphatók.
• Rozetták • Poszterek
• Ragasztók, tömítők • Öntapadó tapéták

• Tapétaszegők (tapétacsík)
Minden hónapban más akciókkal várjuk vásárlóinkat!

Szőnyegek szegése 24-48 órás határidővel 
megrendelhető, akár használt szőnyegekre is!

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2.
www.szerencsivasudvar.hu, www.diego.hu

e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-47/361-378

Nyitva: H-P: 8-16.30 óráig, Szo.: 8-12óráig

DIEGO
®

ÁRUHÁZ SZERENCS
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Szerencs, Kisvásártér 1.

(a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713,

70/313-3767

MEZŐGAZDASÁGI SZAKBOLT

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Szüretelő kádak,
szüretelő zsák,

borászati felszerelések
kedvezményes áron kaphatók!

Szüretelő kádak,
szüretelő zsák,

borászati felszerelések
kedvezményes áron kaphatók!

Kéthetente megjelenő közéleti lap.
• Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN 

• Szerkesztőség címe: 3900 Szerencs,
Kossuth tér 1. (Népház) 

• Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85.
• Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527.
Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089. 

• E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu
• Honlap: www.szerencsihirek.hu

Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.
Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 

Szerencs, Eperjes u. 9. 
• Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató.

Szedés, tördelés: NÉMETH PÁL 
• Készült: a METALEN KFT. nyomdájában 

3900 Szerencs, Bajcsy-Zs. utca 24. 
• Árusítja: LAPKER ZRT. 1097 Budapest, Táblás utca 32.

Tel.: 06-1/347-7300
Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál,
a hírlapkézbesítőknél. A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzá-

járulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.
A Szerencsi Hírek legközelebb 2012. október 19-én 
jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó

munkanapján 10 óra.
ISSN 1216-3066

A Szerencsi Hírek következő száma
2012. október 19‑én jelenik meg.

Lapzárta: október 12. 10 óra

Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti
csoportos gyógyúszás időpontjai:

BABAÚSZÁS
minden szombaton 10 és 10.30 órától

a Városi Tanuszodában.

Jelentkezés:

;
Szerencsi Fürdő és Wellnessház

Városi Tanuszoda
(Rákóczi u. 94., tel.: 47/560-250)

(Ondi u. 1., tel: 47/560-254).

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

FÜRDŐ USZODA

16-16.45 óra: középhaladó

14.30-15.15 óra: középhaladó

15-15.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

17-17.45 óra: kezdő

Gyógyúszás
kezdőknek és haladóknak

17-17.45 óra: haladó

14.30-15.15 óra: kezdő

15.30-16.15 óra: kezdő

Napok

15.15-16 óra: középhaladó

Recept nélkül a szolgáltatás
900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.

15-15.45 óra: középhaladó

15.15-16 óra: haladó

16-16.45 óra: középhaladó

18-18.45 óra: kezdő

14.30-15.15 óra: haladó

15.15-16 óra: haladó

17.45-18.30 óra: haladó 17-17.45 óra: kezdő

18-18.45 óra: kezdő

Vénasszonyok nyaraVénasszonyok nyara
AKCIÓ szerencsi fürdőben!aAKCIÓ szerencsi fürdőben!a

2+1 akció! (hétfő-vasárnap)2+1 akció! (hétfő-vasárnap)
2 teljes árú jegy megvásárlása esetén a harmadik félnek ingyenes a belépés.

Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: 47/560-250
www.szerencsifurdo.hu

Hétfő péntek–
10 18– óra:

– őtt belépő 1500 FtFeln
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 1000 Ft

18–21 óra:
– Felnőtt belépő 1300Ft
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 700Ft

Szombat vasárnap–

10 19– óra:
őtt belépő 1700 Ft– Feln

– 60 éven felüli és nappali
tagozatos diák belépő 1200 Ft

19–22 óra:
– Felnőtt belépő 1300Ft
– 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 700Ft

KIADÓ SZOBÁK
A NÉPHÁZBAN

A Népház 4 szobával, kétágyas el-
helyezéssel várja vendégeit a hét
minden napján. A város szívében
található, könnyen megközelít-
hető, kiváló kiindulópont a város
nevezetességeinek felkeresésére.
A szobák wc-vel, zuhanyozóval
felszereltek, valamint wi-fi hasz-
nálatra is van lehetőség. A szo-
bákhoz közös teakonyha tartozik
alapfelszereltséggel. 

1 szoba 1 fő részére
2 880 Ft/éj

1 szoba 2 fő részére
4 710 Ft/éj

1 pótágy 1 fő részére
2 380 Ft/éj

(Az árak tartalmazzák az ÁFA-t és
az idegenforgalmi adót.)

Elérhetőség, időpont-
egyeztetés munkanapokon

7.30-15.30 óráig
a 20/979-7858-as 
telefonszámon.
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Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�Minõsített keverõbõl minõsített beton

Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós

tehergépkocsival.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 19.( Muróczki-Né-
ző): az egészségügyi központtól néhány percre,
622 m² saroktelken,  2000. évben  részben  fel-
újított, nappali, 2 szoba, konyha-étkező (kony-
hapultos rendszerrel), fürdőszoba, előtér helyi-
séges, gáz konvektoros családi ház (90 m²) a
konyhából megközelíthető pincével (25 m²).
Egyedi konyhabútor, hálószobai beépített szek-
rények, laminált padló, sarokkád, redőnyök, ve-
zetékes telefon. Külön épületben  két állású ga-
rázs, külön tároló kamra. Parkosított pihenőkert.
Bővíthető alapterület. Az utca végén buszmeg -
álló. Megfelelőség esetén szerencsi,legalább 2
szobás, elsősorban gázfűtéses társasházi ingat-
lant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár:
10 500 000 Ft. Tel.: 70/603-2859.
BEKECSI ÚT 17.: a Bekecsi úton, 945 m² zárt
telken, rendkívül jó benapozottságú, korszerűen
és igényesen bővített, tégla, szilikát, kőépítésű,
terméskő lábazatos, cserépfedésű, összkomfor-

tos családi ház (100 m²). Az utca felé két külön
bejáratú szoba van. Udvarra néző nappali-étke-
ző, innen nyíló konyha, a  konyhából spájz, to-
vábbá fürdőszoba (abból nyíló wc helyiséggel),
továbbá tároló, valamint hátsó szoba. A házzal
egybeépített, két külön bejáratú garázs. A ga-
rázsból két részből álló pince nyílik. Az ingatlan
padlástere tovább bővíthető. Műanyag nyílás -
zárók, egyedi gáz-központi fűtés, gáz vízmele-
gítő. A nappali-étkező és a szobák parkettásak.
Fürdőkádas fürdőszoba, vezetékes telefon, pa-
rabola. Az ingatlan kertkapcsolatos, ásott kúttal.
A járdás, kocsibeállós, kiépített, rendezett pá-
zsitos, díszfás udvar mögött konyhakert, gyü-
mölcsfa. Vállalkozás céljára, telephelynek, iro-
dának vagy orvosi rendelőnek is kiválóan alkal-
mas a Bekecsi úton kialakított parkolási lehető-
ségre figyelemmel. Irányár: 18 500 000 Ft. 
Tel.: 30/836-3302. 

BEKECS, BEM JÓZSEF UTCA 19.: (Tóth Ferenc-
né): nyugodt környezetű, 1631 m² telken, rend-

bentartott, tégla és kő építésű, terméskő lába-
zatos, cserép fedésű, 2004. évben felújított, két
épületes ingatlan. A főépületben 3 szoba kony-
ha-étkező, spájz, fürdőszoba, előszoba helyisé-
gekből álló, gázkovektoros, családi ház (85 m²),
külön bejáratú tüzelőtárolóval. A házzal szem-
ben lévő másik épületben kályhafűtéses nyári
konyha, spájz, külön bejáratú kamrával, az épü-
let utca felőli részén tárolóval. Laminált padló,
szőnyegpadló, fürdőkád, zuhanyzó, átfolyós
rendszerű gáz vízmelegítő, vezetékes telefon,
redőny. Az előszobai bejárati ajtó és ablak új, a
fa szerkezetű nyílászárók is felújításra kerültek.
Szükség esetén néhány héten belül beköltöz-
hető. Vállalkozás vagy gazdálkodás céljára is al-
kalmas. Irányár: 6 800 000 Ft. Tel.: 30/836-3302.

Érdeklődni: 
dr. Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd

3900 Szerencs, Árpád u. 11.
Tel./fax: 47/561-555, mobil: 20/529-28-27,

e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

Várjuk
kedves

Vásárlóinkat!

ELFOGADÓ-

HELYCement
Fűrészáru
Sóder 0,24-es
Homok 0,4-es
Lambéria

CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS

Legyesbénye, Alkotmány u. 26.
Telefon: 20/254-9090

(a Csebi Trans mellett)

Megkezdtük
térkövek és lábazatburkolók

2 500 Ft/m -től
gyártását többféle színben és formában

2

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

2 695 Ft/q
58 900 Ft-tól

2 799 Ft/m
3 199 Ft
1 390 Ft/m -től

(raklapár)

3

2
/m3

Száraz tűzifa akció!

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai…
AKCIÓS TERMÉKEINK
Csontos, hosszú karaj

Rövid karaj

Nyári turista

Cserkészkolbász

Kenyérszalonna

Sertés máj

1239 Ft/kg

1299 Ft/kg

1219 Ft/kg

1499 Ft/kg

829 Ft/kg

299 Ft/kg

Az akció 2012. október 5-től módosításig érvényes!

Szenzációs árengedmények, mindig más
húsrészekre pénteken nyitástól,

szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel

a Szerencsi MG. Zrt. húsboltjának ablakfelületén
és a Szerencsi Képújság oldalain, illetve

megtalálhatóak vagyunk a www.szermgrt.hu
oldalon és a facebook-on is.

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

Termelői tej magas zsírtartalommal 150 Ft/liter

Szerencsi Vasudvar
Miért utazna messzebb, 

ha nálunk is megveheti, megrendelheti?
Üzletünkben kapható termékek:

• Idomacélok széles választékban (zártszelvények, szögacé-
lok, laposacélok, betonacélok, köracélok, négyzetacélok, bor-
dázott acélok, U., I., T. acélok, szerkezeti és gázcsövek).

• Hegesztett síkhálók
• Vas, alu- és horganyzott lemezek
• Kerítésfonatok, csibe- és vadhálók
• Zárak, vasalatok
• Szögek, csavarok, fúrószárak
• Elektromos kisgépek, szerszámok
• Flexkorongok, elektródák, kötöződrótok
• Szúnyoghálók, láncok, ragasztók, tömítők
• Szigetelőanyagok
• Ereszcsatornák (alu, horganyzott, normál, és mini)
• Gipszkarton, OSB-3 lapok, csemperagasztó, önterülők
• Műanyag hullámlemezek, kertészeti és tófóliák
• Kályhák, kandallók, kályhacsövek, hődobok
• Biofa brikett, tőzeg

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2. 
(DIEGO Áruház udvarában)

www.szerencsivasudvar.hu, e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-30/336-1290

Nyitva: H-P: 8–16.30 óráig, Szo.: 8–12 óráig

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.),
mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában

lévő üzlethelyiség bérbeadására.
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység (büfé):

Kulcsár Anita Sportcsarnok (Szerencs, Rákóczi út 100.)

nézőtéri bejáratánál lévő, külön bejárattal rendelkező

helyiség, alapterület: 31 m .
2

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m +ÁFA2
(külön fizetendő a helyiség rezsije)

Kiadó üzlethelyiség
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– Talán kezdjük a gyermekkorral,
az iskolai évekkel!

– Szerencsen születtem, az ak‑
kori szülőotthonban. Csodálatos
családba hozott a gólya, szüleim,
nővérem és keresztlányom a mai
napig a legmeghatározóbb em‑
berek számomra. Már gyerek‑
ként elég nyughatatlan termé‑
szetű voltam, mindig máshol
szerettem volna lenni, mint ahol
éppen tartózkodtam. Világéle‑
temben vonzottak a kalandok, a
kihívások, folyton kerestem egy
számomra sokkal megfelelőbb
helyet. Megyaszón nevelkedtem
és ott is jártam általános iskolába,
majd a szerencsi Bocskai István
Gimnáziumban folytattam ta‑
nulmányaimat, ami megpecsé‑
telte az intézményhez való ké‑
sőbbi kötődésemet. 

– Ezek szerint a középiskola után
egyenes út vezetett a pedagógusi pá‑
lyáig. Miért?

– Nem gondolkodtam tudato‑
san azon, hogy mi leszek, ha
nagy leszek. Volt egy időszak,
amikor a színészettel kacérkod‑
tam, de néhány szavalóverse‑
nyen kívül nem akartam eljutni
a világot jelentő deszkákig. Mivel
angol tagozatos osztályba kerül‑
tem a középiskolában, kézenfek‑
vő volt az angol szak, így a Mis‑
kolci Egyetemen angol szakos
nyelvtanáraként diplomáztam
1995‑ben.

Hogy miért lettem pedagó‑
gus? Szeretem az angolt. Attól
kezdve, hogy elkezdtem tanulni
15 évesen, tudtam, hogy az éle ‑
tem részének akarom ezt a nyel‑
vet. Tulajdonképpen mindig
csak azt szerettem volna, hogy
amit én tudok, azt átadhassam a
diákoknak, s ezáltal segítsem
őket abban, hogy még többet ta‑
nuljanak. 1996‑ban három hóna‑
pot töltöttem az Amerikai Egye‑
sült Államokban, és nagybátyám
közbenjárásával elvégeztem (egy
egyébkent amerikaiaknak szer‑
vezett) módszertani továbbkép‑
zést. 

– Az USA‑ban töltött idő alatt
nem gondolt arra, hogy ott folytassa
az életét?

– Az amerikai kultúra közeleb‑
bi megismerése sem alakította ki
bennem azt a vágyat, hogy ott te‑
lepedjek le. Európa felfedezése
maradt a „bakancslistámon”, de
közbeszóltak az érzelmek. Férj‑
hez mentem és egy családi vál‑
lalkozás keretében létrehoztunk

egy nyelviskolát, amely Hegyalja
Nyelvstúdió néven működött
1997 és 2002 között. Közben a Pé‑
csi Tudományegyetemen, angol
nyelv‑ és irodalom szakos tanári
diplomát szereztem. Nagyon
szerettem a nyelvsulit, nagyon
sok kollégám volt – néhányan
még ma is Szerencsen dolgoznak
–, akikkel kellemes és építő jelle‑
gű időszakot mondhattunk ma‑
gunkénak. Volt olyan évünk,
hogy 140 diákot számlált az in‑
tézmény, s ezért egyre nagyobb
infrastruktúrára volt szükség.
Sajnos az élet közbeszólt, így a
nyelviskolát családi és egészség‑
ügyi okok miatt abba kellett
hagynom, de a mai napig sajná‑
lom. 

– Hogyan alakult a további élete?
– Ezt követően visszatértem is‑

mét a Bocskaiba, ahol 2003‑tól
2009‑ig tanítottam. Közben való‑
ra váltottam az egyik álmomat,
elvégeztem egy tolmácsképző
kurzust is, ez által a Debreceni
Egyetem égisze alatt kibocsátott,
tolmács és fordító szakképesítést
szereztem. 

– Hogyan jött a gondolat, hogy
külföldön telepedjen le?

– A nagynéném, aki szintén
Hollandiában él, sokáig egész‑
ségügyi problémákkal küzdött,
amikor felmerült, hogy egy
hosszabb ideig tartó kezelés idő‑
tartamára segítségre van szüksé‑
ge, amit én elvállaltam. Ekkor be‑
leszerettem ebbe az országba.
Nem tudtam, hogyan indulok
majd el, de a kalandvágy hajtott
és erőt adott. Miután felmond‑
tam az állásomat a Bocskaiban,
egyenesen flamandföldre veze‑
tett az utam. Takarítással keres‑
tem a kenyerem, illetve kerti
munkákat vállaltam. Otthonról
nézve a külföldi élet mindig csá‑
bító, a szürke, dolgos hétközna‑
pok tengerében elérhetetlen
messzeségnek és távoli jólétnek
tűnik mindaz, ami Magyarorszá‑
gon kívül esik. Nos, ez azért a va‑
lóságban nem teljesen így van.
Az első évem nagy nélkülözés‑
ben, majdhogynem „túlélőtá‑
bor”‑szerűen zajlott. A zord, óce‑
áni éghajlaton kívül meg kellett
küzdenem a főbérlőm anyagias‑
ságával (kb. 13 fokban tartózkod‑
tam, de a hálószobám elérte a 
9 fokos csúcshőmérsékletet is), az
itteni emberek távolságtartásá‑
val, a kulturális különbségekkel,
s persze az otthon melegének ab‑
szolút hiányával is. Ahogy a
mondás tartja, minden élethely‑
zet tanít valamire, s tudtam, hogy
engem azon időszak is sok do‑
logra tanít majd. 

Nem volt könnyű. Elkezdtem
hollandul tanulni, a tájjal barát‑

kozni és fokozatosan megismer‑
tem a holland kultúrát és az itteni
embereket. Barátságaim is szü‑
lettek, de nem sikerült elhelyez‑
kednem. Ebben az országban a
holland nyelvet részesítik előny‑
ben mindenhol, tehát csupán az
angol tudásommal, illetve a dip‑
lomáimmal nem nagyon tudtam
előrébb jutni. Sok helyen próbál‑
koztam, de mindenütt visszauta‑
sító választ kaptam Az egyik jó
barátom azonban meglátta ben‑
nem az ambíciót és segített a cé‑
güknél elhelyezkednem. A mai
napig itt dolgozom, a Gruva
Techniek b.v.‑nél, ahol mezőgaz‑
dasági és ipari kerekeket állíta‑
nak elő. Az értékesítési osztályon
képviselem a magyar, román,
ukrán, lengyel, svéd és dán pia‑
cot. Szeretek itt lenni. Minden
nap egy új kihívás, gyakran észre
sem veszem, hogy 10 órát dolgo‑
zom egyhuzamban. Persze azért
az angol nagyon hiányzott, ezért
egy pár hónapja elkezdtem an‑
gol órákat adni skype‑on, első
sorban magyaroknak, de a szél‑
rózsa minden irányából vannak
jelentkezők. Kaptam egy felké‑
rést is a Zeelandi Szabadegye‑
temtől egy nemzetközi csoport
vezetésére is.

– Mesélne Hollandiáról? Az otta‑
ni tapasztalatairól?

– Hollandia egy különös or‑
szág. A liberalizmusuk mellett a
hollandok nagyon ragaszkod‑

nak a hagyományaikhoz. A
rendszeretet és az összhang az
élet minden területén érezhető
itt. Az emberek nyitottak más or‑
szágok kultúráira, de csak akkor
fogadnak be igazán, ha beszéled
a nyelvüket, és nem idegenkedsz
a szokásaik bizonyos szintű elsa‑
játításától sem. A táj eltér az ott‑
honitól, hiszen míg Szerencsről
minden nap a Hegyalját láttam
az ablakomból és abban a luxus‑
ban volt részem, hogy a napfel‑
keltét a reggeli kávém mellett
nézhettem, itt a sík vidéken más
hatásokat gyakorol rám a termé‑
szet. A tenger gyönyörű. Félel‑
metes, de egyben megnyugtató,
s mindig más arca van. Barátom‑
má vált.

– Tehát a kitartás és a sok áldozat
meghozta gyümölcsét. Igaz ez a sze‑
relemre is?

– Igen. Idő közben a szerelem
is rám talált. A párom, Toni egy‑
ben a kollégám is, holland szár‑
mazású. Ő egy életvidám, opti‑
mista, pozitív szemléletű ember,
aki tele van hittel és lelkesedéssel.
Két éve élünk együtt.

– Mivel tölti a szabadidejét?
– Legszívesebben a természet‑

járásnak és a biciklizésnek hódo‑
lok, és tagja vagyok egy helyi,
amatőr kórusnak, melynek veze‑
tője, Martha Roelofs, az egyik
legjobb barátnőm. Nemzetközi
dalokból áll a repertoárunk, és
mivel nem én vagyok az egyedü‑

li magyar a csoportban, jövő év‑
ben magyar népdalok előadását
is tervezzük. Egy régen dédelge‑
tett álmom valóra váltásán is se‑
rénykedem. Beiratkoztam egy
fotósiskolába, később komolyab‑
ban is szeretnék a „kattintgatás‑
sal” foglalkozni. Már eddig is
voltak felkéréseim, vállalati nap‑
tárok, barátok portfolióinak elké‑
szítésére. Mindemellett népsze‑
rűsítem a magyar kultúrát, van
egy honlapom is, amelyben saját
fotóim illusztrálásával írok Ma‑
gyarországról, a népművészet‑
ről, kultúráról.

– Gyakran látogat haza?
– Gyakran járok haza, mivel a

munkám miatt egy évben több‑
ször is utaznom kell Magyaror‑
szágra. Ilyenkor a szüleimnél la‑
kom, ami persze hab a tortán.
Szerencsre mindig jó szívvel
gondolok, elsősorban a barátaim
miatt, de a sok kedves tanítvány
emléke is elevenen él a fejemben. 

– Milyen tervei vannak még a jö‑
vőben?

– A terveim? Nem tervezek túl
sokat előre, hagyom, hogy a jó
megérzések és a pozitív intuíciók
befolyásoljanak, és ezáltal sok jó
dologban lesz részem. Akárhová
vezet is innen az utam, mindig
velem lesznek azok az értékek,
amiket a családomtól kaptam,
amik mindenkoron erőt adtak.
Hiszem, hogy bárhol is vagyunk
a világban, mi alakítjuk a saját
sorsunkat. Nem a hely határozza
meg az egyént, hanem fordítva
igaz ez – zárta gondolatait Tóth
Boglárka.                                      E. K.

Szerencsiek a nagyvilágban: Tóth Boglárka
Időről‑időre igyekszünk bemutatni olyan embereket, akik szülőföldjüktől távol

találták meg a boldogságot. Ezúttal Hollandiába látogatunk, ahol Tóth Boglárkával
(fotónkon) ismerkedhetünk meg.

A ballagás aranyévfordulóját
szeptember 21‑én tartotta meg
az osztály, az ország számos
helyéről érkeztek egykori diá‑
kok a jeles eseményre. A Sarlós
Boldogasszony római katolikus
templomban Rácz Bertalan plé‑
bános celebrált szentmisét a tisz‑
teletükre, a szertartást követően

Németh Miklós, az ünneplő osz‑
tály egykori tagja a Szerencsi Hí‑
rek kérdésére elmondta, hogy
harminchatan végeztek az álta‑
lános iskolában, és azért tették a
találkozót szeptemberre, mert
próbálták az időpontot Kossuth
Lajos születésének 210. évfordu‑
lójához igazítani. – A Kossuth
ünnepen többen részt vettünk az
egykori osztályból. Érdekes,
hogy nem felejtettem el az egy‑
kori diáktársak arcvonásait, va‑
lamennyiüket nevükön szólítot‑
tam. A dolgok rendjéhez tarto‑
zik, hogy beszélgessünk régi
időkről, miközben a temetőben
tiszteletünket tettük azon osz‑
tálytársaink sírjánál, akik már
nincsenek közöttünk. Érdekes
az időtávlat, hatvannégy év van
mögöttünk. Kimondva nagyon
sok, nagymamák, nagypapák

lettünk, azonban visszatekintve
meg kell állapítani, hogy nagyon
hamar elröppent. Ilyen az élet,
ám most egymásnak örülünk,
ennek van itt az ideje – mondta
lapunknak Németh Miklós. Az
osztály később ellátogatott Kos‑
suth Lajos szülőházába, megko‑
szorúzták a nagy hazafi szobrát,
végül az egykori diákévek osz‑
tálytermében pihentek meg. Az
évfordulón Demeterné Bártfay
Emese polgármester és Vargáné
Lenkovics Tünde, a Kossuth La‑
jos Általános Művelődési Köz‑
pont vezetője köszöntötte az ün‑
neplőket, illetve az eseményen
ugyancsak megjelent volt peda‑
gógusokat. Az osztálytalálkozón
résztvevők emléklapot kaptak a
településvezetőtől, majd az isko‑
lai emlékek felidézése követke‑
zett, végül a gyémántévforduló
megtartásának reményében vál‑
tak el egymástól Monok ötven
évvel ezelőtt végzett tanulói. A
rendezvényen alkalomhoz illő
műsort adtak a tanintézmény je‑
lenlegi diákjai.                                  SfL

Miniszterelnök az iskolapadban
Németh Miklós, a rendszerváltás előtti utolsó ma‑

gyar kormány miniszterelnöke is tanulója volt annak
a monoki általános iskolás osztálynak, amely 1954‑ben
kezdte el a betűvetést, és 1962‑ben intett búcsút az is‑
kola falainak.



Október 6‑át hivatalos gyász‑
ünnepé csak 1934‑ben nyilvání‑
tották, de a nemzet az ezt meg‑
előző évtizedekben is lerótta ke‑
gyeletét a vértanúk emléke előtt.
Az országos megemlékezést
1920‑ig Aradon tartották a mi‑
noriták templomában, és a hő‑
sök emlékszobránál. Különbö‑
ző korszakokban más és más
volt a gyásznap hangulata, az
évforduló külső megnyilvánu‑
lása.

A magyar szabadságharc
apostolai vértanúságának meg‑
szentelése az ötvenedik évfor‑
dulón minden magyarnak
gyásznapja volt. Ez városunk‑
ban azonban akkoriban alig‑alig
volt észrevehető. Egyedül a ró‑
mai katolikus templomban ce‑
lebráltak istentisztelet, ám ezt a
település lakossága nem igen

tudhatta, mert alig voltak jelen
az eseményen. Nem történt e
napon semmi más, azaz hogy
mégis történt valami. A főispán
úr e napon tartott Szerencsen
hivatalvizsgálatot. Mindenki‑
ben felmerült a kérdés, találgat‑
ták: vajon azért, hogy ne kelljen
a megyét képviselnie az Újhely‑
ben megtartott gyász istentisz‑
teleten, vagy azért, hogy a helyi
közigazgatási hivatalnokok se
szentelhessék meg e napot? Ta‑
lán oly lelkiismeretes őre a köz‑
igazgatásnak, hogy az év 365
napja közül még ezt a napot
sem áldozhatja föl? Bírálói úgy
vélték, jobban örültek volna, ha
e napon kevesebb hivatali lelki‑
ismeretességet, s a történelem
iránt több hazafias tiszteletet ta‑
núsított volna a főispán.

A századforduló városi ün‑

nepségén elhangzott szónoklat
arra szólított fel, hogy minden
magyarnak kötelessége meg‑
emlékezni e szentekről, akik
tiszteletet és becsületet szereztek
a magyar névnek. Tizenhárom
és még egy egész sereg mártír
ártatlan vére omlott ki e napon.
Az a börtön, az a golyó, az a bi‑
tófa, mely a mártírok életét ki‑
ontotta, drága szimbólumok.
Az aradi mezőnek véráztatta
földje búcsújáró hely, ami erőt
ad nekünk a küzdelemre.

A református templomban
megtartott alkalmi mise tette
emlékezetessé e napot 1907‑ben.
Keresztény István, a sárospataki
főiskola negyedéves hittanhall‑
gatója olyan szívhez szóló pré‑
dikációt mondott, hogy a hívők
könnyes szemmel hagyták el az
Úr házát. Múlik az idő, fakul az

emlékezés. Egy év elteltével az
aradi vértanúk emlékezete a vá‑
rosban már nem fakasztott
könnyeket. Arra panaszkodtak,
hogy idegen királyokat ünne‑
pelnek, mert többet ér egy ele‑
ven király, mint tizenhárom
nemzeti vértanú. „Hősök, már‑
tírok jó éjszakát! Nekünk nem
virrad, nektek beborult.”.

A hatvanadik évforduló is
csöndes szürkeségben telt el.
Szerencs lakosai a gyásznapról
nem is vettek tudomást, a hiva‑
talban közömbösen folyt a
munka. A szerencsi társaskör,
mely egyesület alakulása, szer‑
veződése ekkor még gyerekci‑
pőben járt, nem volt képes a
rendezvény megszervezésére.
A város közössége azonban úgy
vélte, hogy akkor ne tulajdonít‑
sa magának e kör a társadalom
vezetésének jogát, ha még egy
ilyen jelentős napon sem képes
felébreszteni a polgárokban a
nemzeti öntudatot. Elvárták
volna, hogy meggyújtsa az em‑
lékezés fáklyáját, mely idézi
azokat a borzalmakat, amikre
fátyolt vetni nem lehet soha.
Szerencsen minden meglapult a
maga csöndes odújában, még a
hazafiság is. 

Szenvedélyes és méltó ün‑
neplésekre az 1940‑es években,
a történelmileg indokolt körül‑
mények miatt került sor. A sze‑
rencsi leventék az országzászló
előtt előadott lelkes szavalatok,
majd Medviczky Milán polgári
iskolai tanár szerzeményének
énekkari bemutatása után Fü‑

löp Mihály tanító szavait hall‑
gathatták figyelmesen. Leper‑
gett előttük október 6‑a esemé‑
nye, ahogyan Pesten gróf Bat ‑
thyány Lajost, az első magyar
felelős minisztérium elnökét
agyonlőtték. Az aradi vár köze‑
pén épült „fő‑vártaházban” be‑
börtönzött tizenhárom vértanút
azon a ködös reggelen kivégez‑
ték. Előbb Kiss Ernő, Dessewffy
Arisztid, Schweidel József tá‑
bornokokat és Lázár Vilmos ez‑
redest lőtték agyon. Ezután egy
brünni cseh hóhér kilenc ma ‑
gas  rangú magyar katonát vég‑
zett ki bitófán: Poeltenberg Er‑
nő, Török Ignác, Lahner
György, Knezich Károly, Nagy‑
Sándor József, Leiningen‑Wes‑
terburg Károly, Aulich Lajos,
Damjanich János. Vécsey Ká‑
roly büntetését pedig saját apja
közbenjárására súlyosbították,
végig kellett néznie társai kivég‑
zését, őt akasztották fel utolsó‑
nak. Soknemzetiségű volt októ‑
ber 6‑a áldozatainak összetétele,
de azt mindannyian érezték,
hogy a magyar szabadság esz‑
méje nem csak a magyarok ma‑
gánügye, hanem a Duna‑völgyi
népek egybeforrott sorsának
közös ügye.

Arad volt a véresen elbukott,
legendás függetlenségi harcunk
utolsó állomása. Több mint
másfél évszázad telt el azóta,
hogy október 6‑a az élő hitnek,
a férfias kiállásnak, az áldozat‑
készségnek, a hazafiságnak: a
magyar hőskultusznak őszi ün‑
nepe lett.                             O. Z. M.
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Meghaltak, hogy örökké éljenek „Az igét, amelyért életet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.” 

Az 1910‑es években Perlstein
Adolf kereskedő töltötte meg
áruval a Rákóczi út 77. szám
alatti egyszintes épületet. A há‑
ború után a vegyes kereskedés
bejárati ajtajának küszöbét már
a Hegyalja Kisvendéglőbe be‑
térő vendégek lépték át. A kör‑
nyező településekről, reumáju‑
kat a községi gyógyfürdőben
kezeltető vendégek egy kiadós

meleg iszappakolás után betér‑
tek ide egy korsó habos, hűsítő
sörre, vagy hegyaljai borra. Év‑
tizedek során számos helyi
rendezvénynek helyszíne lett
ez az egyszerű étterem, míg a
Rákó czi út rekonstrukciós fej‑
lesztési terveinek útjába nem
került. Az elavult, higiéniai
szempontból is kifogásolható
épület helyére korszerű, de a

hagyományoknak is megfelelő
objektumot terveztek.

Az 1990 májusában átadott
Népház‑OTP korszerű együt‑
tesével a lakosság kulturális, és
pénzügyi szolgáltatásának
színvonalát sikerült emelni. A
századelő hangulatát őrző fő‑
utca stílusába remekül illeszke‑
dik az új épület, amely a Mako‑
vecz Imre teremtette iskola kö‑
vetője, Salamin Ferenc, Sze‑
rencs főépítészének terve alap‑
ján, a szerencsi Szivárvány Épí‑
tőipari Kft. kivitelezésében ké‑
szült el. Szerencs népháza,
Hegy alja szépháza szlogennel
vonult be a helyiek köztudatá‑
ba. A közélet megújulási bázi‑
sának, kulturális egyletek, gaz‑
dakörök, szakkörök, az össze‑
fogás és közös cselekvések
színterének szánták. Kialakí‑
tottak benne egy étterem‑sörö‑
zőt, mely a vendéglátás színvo‑
nalát javította. Lehetőség nyílt
lottózó, előadóterem elhelyezé‑

sére, az emeleten irodák és
vendégszobák kaptak elhelye‑
zést, illetve az átriumos rész‑
ben kiállítások rendezésére
nyílt lehetőség. Azóta helysé‑
geinek használatát több bérlő is
kipróbálta, illetve átalakította.
Az OTP régi épületét emeletrá‑
építéssel, belső modernizáció‑
val tették európai színvonalú‑
vá, illetve a növekvő pénzügyi

forgalom igényeinek megfelelő
nívójú technikai felszereltség‑
gel látták el. 

A Népházban napjainkban
bank, lottózó és a Szerencsi Vá‑
rosüzemeltető Nonprofit Kft.
által fenntartott irodákban a
Szerencsi Hírek és a Szerencsi
Városi Televízió szerkesztősége
található.                                

O.Z.M.

Régen és ma: a kisvendéglő helyén áll a Népház



Búcsúzni jöttem, Te jó öreg
Ricsikai Tölgyfa.
Hetvenhat évesen is eljöttem Hozzád,
hogy még egyszer lássalak!
Mondd, tudod-e, hogy hány száz éve bújnak
a vándorok védő lombjaid alá?
S Te mindig békés, árnyas hűst adtál
a lihegő, a homlokát törlő embernek.

S most búcsúzni jöttem,
Te jó öreg Ricsikai Tölgyfa.
Hetvenhat évesen, korom nem kímélve
eljöttem hozzád, hogy megöleljelek,
én a vén poéta!
Ki ha tudnálak, egekbe emelnélek fel!

Te mindig erőt és ihletet adtál,
gyermekkorom óriása,
Jó öreg Matuzsálem!
Hitem Bálványa, lelkem golgotája,
öleld magadhoz beteg testemet!
Nem is csoda, hogy a Te tested is kifáradt

a századok őrlő malmában.
Mondd, ezért hajtol már piciny leveleket?
Én így is nagyon szeretlek,
Bálványok-bálványa, a táj, Ricsika szépsége,
büszkesége, örök imádsága, lelkemnek
jótevő Matuzsálemi békéje,
ugye érzed, mennyien szeretnek!?
Ó sosem halsz meg te jó barát!

Ó jajj, ne tedd!
Itt hagyni e Téged szerető
sok-sok embert, e szép tájat,
földi mindenséget,
s az egekbe költözni fel!
Te jó öreg barát,
engedd, hogy még egyszer,
utoljára,
MEGÖLELJELEK!

(Szabó József 
barátomnak)
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A Föld hűséges társa, a Hold
egyre csak fogyott. Nem tudott
segíteni magán. Megkérdezte a
csillagokat, mitévő legyen? A
csillagok jó tanácsokkal látták
el és imádkoztak érte, de töb‑
bet nem tudtak segíteni. Azt
mondták neki, hogy ezt csak ő
maga tudja megoldani, senki
más. A Hold ereje fogytán még
egyszer összeszedte magát.
Felkelt és elballagott az Égi Bá‑
rány földi pásztorához és meg‑
szólította:

– Jóságos Atyám! Egyre csak
gyötrődöm, saját magamat
emésztem el. Rossz úton járok!
Érzem, hogy meghalok, ha má‑
sik utat nem választok, de ma‑
gamtól nem találom azt.

Az Atya így válaszolt:
– Bánd meg bűneidet, ne saj‑

náld, és ne aggódj! Ezentúl
négy héten át minden nap leg‑
alább negyvenszer adj hálát a
jó Istennek, amiért képes vagy
elvégezni és megtenni minden
apró cselekedetet! Minden ap‑
ró cselekedetért, gondolatért
mondj hálát és örülj neki! Sze‑
resd ezért a jó Istent!

A hold megköszönte a segít‑
séget és hazatért. Első gondo‑

lata az volt, hogy hálát mond‑
jon Istennek, amiért képes volt
átlépni a küszöböt. Megpihent
és örömöt érzett, amiért képes
volt megmozdítani az ujjait.
Hálát mondott, amiért fel tu‑
dott kelni.

– Szeretlek Istenem, amiért
ballagni tudok! – suttogta.

Mindezt naponta számtalan‑
szor ismételgette. Hálával szólt
Teremtőjéhez. Rájött, hogy
egyetlen óra alatt is ezerféle
dolgot képes megtenni és elvé‑
gezni. Hálát érzett ezért! Evette
a szeretetből és ivott az öröm‑
ből!

– Istenem! Betöltöd a lelke‑
met fényeddel és jó Útra te‑
relsz! – gondolta a fogyó Hold.

Néhány nap elteltével kínzó
fájdalmai elcsitultak, elmarad‑
tak, egészsége lassan visszatért.

Ismét az égi úton járt a Hold‑
tölte felé…

De még egyszer felkereste a
földi pásztort, hogy megkö‑
szönje segítségét, és amiért
megmentette az életét.

– Köszönd a jó Istennek! –
szólt az Atya, és megáldotta a
fogyó Holdat.

Bényei Vera

A fogyó Hold
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Leskó Imre

ŐSZI TÖPRENGÉS

A száraz kórón nincs harmat,

Pocsolya se lapul avar alatt,

Se sikló, se béka, se gyík,

Beásta magát már mindegyik.

Az anyaföld cipel, élőt, holtat,

Már biztos, hidegebb lesz holnap.

Kórók, avarok búcsúznak egymástól,

Korhadnak a megpróbáltatástól.

Csipetnyi humusz lehet belőle,

Gyommag ágyat dúsíthat, jövőre.

A veresgyűrű is levetkezett már,

Néma rajta a dalos madár.

Gondos párom emígy bíztatott:

Hozhatnál télére seprűnek valót.

Kínálja magát a veresgyűrű ág,

Összekötözöm, nem kell hólapát.

Didergősen csak kerülgetem,

A madarakat elhessegetem.

Az ágak most nekem kellenek!

Nádasban nektek kellemesebb!

Vagdosom, a véknyát ritkítom,

Tekintetem a gallyhalmokon

Megpihen, majd összekötöm,

Otthoni munkám gondját szövöm.

Szemrehányón köröznek a varjak,

Kik hírnökei, gondnak, bajnak.

Lábam közé kapom a gallyakat,

Faképnél hagyom a boszorkányokat.

Kardos István

ANAPOLISI 
ÓCEÁNPART

Vitorlások pettyezik az óceánt,
Szántanak árkot a habokba.
Játékos delfinek csapatának
Tetszik a reggeli torna.

Nagy köveken didereg a part,
A kikötőre árad a közöny.
Nem lát orráig sem az őrtorony,
Sapkáját szemébe húzta a köd.

Figyelmeztetőül: mint Isten ujja,
Magasba kúszik a jelzőrakéta.
Az emlékek a széllel karonfogva jönnek,
Szemem sarkából a madarak
Kiisszák a könnyet.

Demény Zita

AZ ŐSZ SZÍNEI

Melengető napsugár,
az arca már halovány,
forró leheletét az ősz,
mint puha pihe a messzi honba hinti.
A szellő táncát lejti,
megborzolva a vén diófa leveleit.
A fűben tücsök muzsikál,
kísérője a zizzenő kukoricaszár.
A fecskék már régen útra keltek,
apró fészkeik kihűltek,
s a távolban otthont keresnek.
A fák színes ruhát öltöttek
s galagonya mosolyog,
kalapját emelve.
Hírtelen szarvasok bőgése
töri meg a csendet.
Csatazaj, agancsok ütköznek,
s viadalt fúj leheletük
az erdő tisztásain.

Fetykó Judit

ÁLOMBAN
Az öreg, nehéz faajtón, mitől úgy
rettegtem kiskoromban, léptem be veled,
átlépve ezzel minden gáton,
hogy a múltamba beengedjelek.

Minden az ismert, a régi volt,
a ház a tornác, a bútorok, szobák,
nem találtam semmi titkot,
mit ne ismernék ideát.

Nagy-nagy csend és nyugalom
fogadott az öreg házban itt,
nem kellett elmondanom,
tudtad, nem kérdeztél semmit.

Kéz a kézben lassan körbejártunk,
a falakon sok poros régi kép,
a házam-ékessége lámpát is megtaláltuk,
magunkat, egymást. Ez elég.

Viczai Henrietta

EMLÉKRÖG

Mintás meredt, volt a kő,
felette lepedővászonnal takart
fájdalom belepte
a szobát,
s voltál itt, meg odaát.
Tagjaid ma is fehérlenek
minden gyászos ajtónyikordulás
kivitte a házból a lilás
emlékeket.

Vengrinyák János

A HARGITÁN

Őseim földjét járom,
pipáló csúcsok között.
Lelkemben a jelet várom
völgyek és sziklák fölött.

Felleg lábát támasztja,
zúg, zápor - zivatar.
Villám népemet sújtja!
Akik megéltek annyi vihart!

Jegenyefenyők szenvedik
Kárpátok vad szeleit.
Szememből a könny szökik,
siratom e föld fiait.

Vihartépett rengeteg.
Álmaimban a Hazám.
Halvány szivárvány dereng
Ükapám sápadt homlokán…

Viczai Henrietta

FEHÉR SEBEK

Egy seb maradt meg az illatod,
Illatod az ágyon
Rámfröccsent a fájdalom
Szivárog át a némaságon.

Meredt tetem a párna
Ráteszem fejem
Pihéin a szerelemnek
Emlékezem.

Kisgyőry Szabó Zsolt

VÉNUSZOM
Hogyha átölelnek csillag-terek,
Csak visszafelé forog az idő,
Megigéző, titkos tündér-szemek
Tüzén Vénuszom nektár-csókot sző...

Hajad selyme üstökösi csóva,
Bereniké aranya, hullámzik
Lelkemen, fürtjeire fényt szór a
Lant, szálain Aphrodité játszik

Antaresről szonett-szerenádot,
Szívedre tűz tavaszi virágot –
Öledben égek, a vágy dallamán

Örökké vigyáz est, hajnal, csillag,
Míg kialszik az Esthajnalcsillag
Szerelembe sírt szemünk alkonyán.

Újfalusssy Tóth Endre

BÚCSÚ A JÓ ÖREG TÖLGYFÁTÓL

Schlosserné Báthory Piroska rajza.



Répási Péter, igazgatóhelyet‑
tes elmondta, hogy a nyilván‑
tartásában közel kilencvenöt ‑
ezer adózó szerepelt augusztus
végén, tartozásuk mintegy 60
milliárd forintot tett ki. A hát‑
ralékosok körének 17,5 száza‑
lékát az aktívan tevékenykedő
gazdálkodó szervezetek, 78,1
százalékát magánszemélyek,
egyéni vállalkozók, a maradék
4,4 százalékot pedig olyan adó‑
zók tették ki, akik megszüntet‑
ték tevékenységüket, mielőtt
rendezték volna a hátraléku‑
kat. Az elmúlt év hasonló idő‑
szakához képest 9,2 százalékos
a hátralékos adóalanyok szá‑
mának növekedése, ugyanak‑
kor csökkenés mutatható ki a
hátralékállomány összegében
mintegy 20,2 százalékos arány‑
ban. Jellemző a megyére, hogy
túlsúlyban vannak a kisössze‑
gű hátralékosok, így a magán‑
személyek és a nem működő
adózók. A tárgyidőszak végén
a kintlévőség 41,8 százalékát
kisösszegű magánszemélyek
tartozása képezte. Felszámolá‑
si‑ és végelszámolási eljárás
alatt áll a hátralékos adózók 4,4
százaléka, ez képezi a teljes
hátralék 66,4 százalékát. 

Elhangzott, hogy működik a
beszedési tevékenység, ezt
azonban lassítja az a tény, hogy
egyre kisebb összegű tartozá‑
sokból kell a költségvetési be‑
vételeket biztosítani. A 2012‑es
esztendő augusztusig eltelt
időszakában mintegy 9,5 milli‑
árd forint bevételt tartottak
nyilván a behajtási tevékeny‑

ség eredményeként, ennek je‑
lentős része járulék és ÁFA
adónemekből áll össze. A vég‑
rehajtó letéti számlára 7,2 mil‑
liárd forintnyi bevétel folyt be,
11,1 százalékkal több, mint egy
évvel korábban. A befolyt ösz‑
szeg mintegy 60 százaléka in‑
kasszóból, 4,3 százaléka pedig
jövedelem‑letiltásból érkezett
be. Követelésfoglalás eredmé‑
nye volt 3,7 százalék, lefoglalt
ingó‑ és ingatlan vagyon érté‑
kesítéséből származott 1,3 szá‑
zalék.

Olasz András igazgató a me‑
gye gazdaságát elemezte, meg‑
jegyezve, hogy megtorpant a
válság óta tapasztalt fellendü‑

lés, a gazdasági mutatók az or‑
szágos átlag alatt vannak.
Csökkenés érzékelhető a kivi‑
telnél, visszaesés jelentkezik a
beruházásoknál, ugyanekkor

megállapítható, hogy a gazda‑
ságban a gépipar, a vegyipar, a
kereskedelem és az energiaipar
áll az élen.       

SfL
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Ez az az időszak, amikor mindent akar, és persze
mindent egyszerre! Lehetőleg tartsa távol magát a
bombajó munka- és üzleti lehetőségektől, mert
nagyvonalúságában nem veszi észre a csapdákat,
és mire föleszmél, már nyakig ül az adósságban.

Sok munka várja ezen a héten is, és mert élvezi a
kihívást, szép eredményekre számíthat. Ehhez azért
a tettvágyon kívül némi kompromisszumkészség is
szükséges. Párkapcsolatában, sokszor gondolhatja
úgy, hogy ennél még egyedül is jobb volna.

Új megbízást kaphat, ami teljes embert kíván. Szor-
galma és kreativitása meghozza gyümölcsét. A si-
ker megerősíti az önbizalmát, és persze a magabiz-
tosság a magánéletére is pozitívan hat.

A héten nem ártana a munkájára koncentrálnia.
Ha félvállról veszi a fela datokat, olyan baklövést
követhet el, ami akár az állásába is kerülhet. Keres-
sen új szövetségeseket!

A munka frontján le kell zárnia egy életszakaszt,
mert egy váratlan fordulat ugyanis mindent a feje
tetejére állíthat a héten. Talán új munkahelyre ke-
rül, talán a régi helyén cserélődnek ki a kollégák.

Ha uralkodni tud az indulatain, a bolygók kényez-
tetni fogják. A Mars megtépázhatja a baráti kap-
csolatait, és a szívügyekbe is bekavar. Párja egyre
feszültebb, ezért nem árt, ha alaposan meggon-
dolja, mikor és mit mond neki az elkövetkező na-
pokban.

Meglehetősen érzékeny lesz a héten, ezért csak ne-
hezen tud majd másokkal együtt dolgozni. A hét
második fele talán majd azzal fog telni, hogy meg-
próbálja kiengesztelheti a haragosait. Tanuljon a
saját kárából, és fékezze meg rossz szokásait.

Legyen precíz a munkahelyén, és járjon nyitott
szemmel, valaki a fejébe vette, hogy keresztbe tesz
a karrierterveinek. Ha odafigyel, semmi baj nem
érheti. Ne söpörje szőnyeg alá a problémákat, és
határozottan álljon ki az igazáért!

A bolygók segítik a karrierépítésben: megszaba-
dulhat eddigi komoly vetélytársától, mert olyan
helyre kerül, ahonnan már nem keresztezik egymás
útját. Akár feljebb is léphet a ranglétrán.

Türelmetlen, ingerült lehet a hét első felében. Meg-
gondolatlan szavaival mégsem haragítja magára a
munkatársait, ugyanis a kitartását és bajban meg-
mutatkozó ragyogó ötleteit azok is elismerik, akik
egyébként a modora miatt nem rajonganak önért.

A munkahelyi átszervezések hatására, vagy egy
kedvező pénzügyi ajánlat révén megindul a fantá-
ziája. Úgy véli, hogy most végre megmutathatja,
mire képes.

A kemény kihívások után egy kicsit lazíthat, keve-
sebb munkára számíthat. A Mars ugyanakkor moz-
galmas napokat, új élményeket ígér, amikor a re-
generálódás mellett a szakmai tudásának csiszo-
lásán, elmélyítésén munkálkodhat.

horoszkóp
október 5. – október 19. 

KOS (III. 21.-IV. 20.)

BIKA (IV. 21.-V. 20.)

IKREK (V. 21.-VI. 21.)

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)

BAK (XII. 22.-I. 20.)

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)

HALAK (II. 20.-III. 20.)

Sajtótájékoztatóra invitálta szeptember 18‑án a média
képviselőit a Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Borsod‑Aba‑
új‑Zemplén Megyei Adóigazgatósága. A program célja
a megyei adóvégrehajtás ismertetése volt.

Gépipar, vegyipar, kereskedelem és az energiaipar

A falugazdász iroda közleményei
Az Országgyűlés 2012. július

12‑én elfogadta a Magyar Ag  ‑
rár‑, Élelmiszergazdasági és Vi‑
dékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. (126.) törvényt.
A 2012. augusztus 1‑jétől hatá‑
lyos törvény kötelező tagságot ír
elő az agrárszektor és az élelmi‑
szeripar valamennyi szereplője
számára az új agrárkamarában.

Ezáltal minden olyan termé‑
szetes személy és gazdálkodó
szervezet, aki a törvény megha‑
tározása szerint agrárgazdasági
tevékenységet folytat, kötelezet‑
té válik az agrárkamarai tagság‑
ra. A tagságra kötelezetteknek
november 30‑áig kell bejelent‑
kezni az agrárkamarai nyilván‑
tartásba, és 5 000 Ft összegű
hozzájárulást (regisztrációs dí‑
jat) fizetni. A kötelezettek köre:
természetes személy (őstermelő,

vállalkozó), gazdálkodó szerve‑
zet (agrár főtevékenység). A be‑
jelentkezés kizárólag az online
regisztrációs felületen történhet.
A kitöltésben szükség esetén se‑
gítséget nyújtanak az agrárka‑
mara tanácsadói, illetve a falu‑
gazdászok. A regisztrációhoz a
következő adatokra van szük‑
ség: őstermelői (vállalkozói) iga‑
zolvány száma; MVH regisztrá‑
ciós száma; lakcím, e‑mail cím,
telefonszám; tevékenységi kör a
kamarai osztályba soroláshoz;
hegyközségi tagok esetén a gaz‑
dasági akta száma.

Elemi károk rendezése 
a mezőgazdaságban

A 2012‑es gazdálkodási év bő‑
velkedett elemi károkban. Azok
a termelők, akik alanyi jogon,
vagy önként tagjai a kockázat‑

közösségnek és elemi kárt szen‑
vedtek, jogosultak kárenyhítési
kérelmet benyújtani. Ennek fel‑
tételei, hogy határidőre befizet‑
ték a kárenyhítési hozzájárulást,
a bekövetkezett elemi kárt a 
B.‑A.‑Z. Megyei Kormányhiva‑
tal Földművelésügyi Igazgató‑
ságához bejelentették, a terület
vonatkozásában helyszíni jegy‑
zőkönyv készült, üzemi szinten
(a teljes gazdálkodására vonat‑
koztatva) a hozamkiesése eléri,
vagy meghaladja 30%‑kal a re‑
ferencia évek hozamát; 2012. no‑
vember 30‑áig a megyei FM
igazgatóságához kifizetési ké‑
relmet nyújt be a 21/2012.(III.9.)
VM rendelet mellékletében fel‑
sorolt 3‑7. számú nyomtatvá‑
nyokon. A kérelmet három ere‑
deti példányban kell benyújtani
a megyei FM igazgatósághoz.  

Egyéb határidős feladatok
– Gazdálkodási napló beadása,
annak vezetésére kötelezettek‑
nek november 30‑áig kell a tava‑
lyihoz hasonlóan elektronikus
úton benyújtani a naplót. 
– Nitrát jelentés elkészítése és
beadásának határideje: decem‑
ber 31.

A regisztrációról és a tenniva‑
lókról részletes tájékoztató ol‑
vasható az agrarkamara.hu in‑
ternetes oldalon. További infor‑
máció kérhető a 47/364‑201‑es
telefonszámon, személyesen a
falugazdász irodában (Szerencs,
Rákóczi út 63.) vagy Tokajban, a
Munkaügyi Központban (Baj ‑
csy‑Zsilinszki út 16.) telefon:
47/553‑067.

Petromán István 
falugazdász 

Kedvezményes wellness-lehetőségek

A Szerencsi Fürdő és Well‑
nessházban a közelmúltban be‑
vezetett kedvezményes jegy‑ és
bérletárak minden korosztály
számára elérhető árkategóriájú
egészségmegőrző szolgáltatások
igénybevételére nyújtanak lehe‑
tőséget.

A létesítményt működtető
Szerencsi Városüzemeltető Non‑
profit Kft. fontos feladatának te‑
kinti, hogy a tavaszi időszaktól
érvényes, akciós jegyekkel és bér‑
letekkel a fürdővendégek érde‑
keit is szolgálja. A szolgáltatások
sorában a meleg vizes medence,
a napozóterasz, a jakuzzi, az aro‑
materápiás gőzkabin, a finn és
infraszauna, valamint a sókamra
együttesen, akár egyetlen belé‑
pőjegy megvásárlásával is igény‑
be vehető. Az akciók között ked‑
velt lehetőség az úgynevezett
időkeretes jegyek váltása. A más
néven órás belépő lényege, hogy
aki hétköznapokon, a zárás előtti
órákban érkezik a wellnessház‑
ba, az több száz forinttal olcsób‑

ban vehet jegyet a zárás idejéig
fennmaradó időtartamra. Szin‑
tén kedvelt formula az órás bér‑
let, amely 10, 20, 40 vagy akár 80
órára is váltható. Ez a lehetőség
azok számára előnyös, pénztár‑
cakímélő megoldás, akik nem
egy, vagy fél napot, hanem
mindössze 1‑2 órát kívánnak el‑
tölteni a fürdőben wellness szol‑
gáltatások igénybevételével.

A Szerencsi Fürdő és Well‑
nessház (Rákóczi út 94.) az őszi
időszakban is az egészséges élet‑
mód fenntartásának kellemes
módját kínálja szolgáltatásai szé‑
les palettájával. A lehetőségekről
további információ a helyszínen,
vagy a 47/560‑250‑es telefonszá‑
mon kérhető.                                        (x)

Elismerés 
a mezőőr munkájáért

Néhány nappal ezelőtt la‑
punk egyik olvasója juttatta el
néhány soros levelét szerkesz‑
tőségünkhöz. Az írásban a sze‑
rencsi szőlőshegyen szolgálatot
teljesítő mezőőr pontos, figyel‑
mes, megbízható munkájára kí‑
vánják felhívni a figyelmet a
környék ültetvénybirtokosai.

„Köszönetet mondunk a jól
végzett munkáért, amivel na‑
ponta igyekszik megóvni a dol‑
gos telektulajdonosok gyümöl‑

csöseit, a hegyen található in‑
gatlanokat. Az lenne a kéré‑
sünk, hogy a jövőben is tartsák
meg ezt a fiatalembert, mert a
mezőőr munkájára a téli idő‑
szakban is szükség lesz. A hideg
időjárás beköszöntével egyre
gyakoribbá válhat, hogy fákat,
karókat lopnak el, feltörik az ül‑
tetvények kisházait. Előre is kö‑
szönjük az ingatlantulajdono‑
sok nevében! A mezőőr munká‑
jához erőt, egészséget kívá‑
nunk!”

Név és cím a szerkesztőségben.
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A víz alatti gyógytorna alkal‑
mazási köre szerteágazó, célja a
gerinc, és az alsó végtagok te‑
hermentesítése, a terhelés csök‑
kentése, a mozgásterjedelem és
az izomerő növelése, a mozgás‑
koordináció, és az egyensúly fej‑
lesztése, a keringés javítása. A
víz alatti torna során a tér min‑
den irányába, szinte bármilyen
testhelyzetben tudunk akadály‑
mentesen, szabadon mozogni,
ami nemcsak az izomzat és a
csontrendszer különböző ré ‑
szei re, valamint a keringési és a
légzőszervekre, hanem az ideg‑
rendszerre is jótékony hatással

van. E mozgásforma tehát a re‑
habilitáció minden területén, és
minden életkorban használható
különböző terápiás célokkal. 

Mint azt Erdélyiné Mészáros
Erika testnevelő tanár kiemelte:
a szárazföldi mozgással ellentét‑
ben a vízben jóval kisebb erő ér‑
vényesül, ezért minden irányba
könnyebben és szabadabban le‑
het mozogni. A víz alatti torná‑
hoz nem kell tudni úszni, a víz‑
ben történő mozgást alapvetően
a víz fizikai tulajdonságai, vala‑
mint a medence oldalára szerelt
korlátok és egyéb eszközök –
habszivacs súlyzók, bokára csa‑

tolható „szárnyak” – segítik.
A víz alatti torna rendszeres

alkalmazásával az ízületi véde‑
lem jegyében végezhetünk
olyan kondíciójavító gyakorla‑
tokat, amelyek a mindennapi
életünk során is érzékelhető vál‑
tozásokat eredményeznek. Se‑
gítséget jelent gerincproblémák,
vénás betegségek, a váll, vállöv
mozgásbeszűkülése és fájdal‑
ma, baleset utáni rehabilitáció,
valamint a térérzékelést, az
egyensúlyt és a koordinációt
érintő neurológiai betegségek
esetén.

A víz alatti gyógytorna színe‑
síti és eltérő jellegű terhelésével
szélesíti a gyógytorna adta lehe‑
tőségek tárát. Akár csoportosan,
akár egyénileg végezzük, fon‑
tos, ajánlott és hatékony lehető‑
sége a teljes mozgásterápiának.
A Szerencsi Fürdő és Wellness‑
házban induló csoportfoglalko‑
zásokra továbbra is várják az ér‑
deklődők jelentkezését, szemé‑
lyesen a recepción (Szerencs,
Rákóczi út 94.) vagy a 47/560‑
250‑es telefonszámon.

(x)

Október 6. (szombat) 
11 óra: Az aradi vértanúk em‑
léknapja – megemlékezés és
koszorúzás a Kossuth téren és
az Arad utcában. Emlékbeszé‑
det mond Csejoszki Szabolcs,
görög katolikus parókus, ün‑
nepi műsort ad a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola,
tárogatón közreműködik Rin‑
ger István. 

Október 7. (vasárnap) 
13–17 óra: Könyves vasárnap
a Rákóczi‑vár könyvtárában.
Ingyenes beiratkozás, interne‑
tezés, amnesztia a késedelmes
dokumentumokra. 

Október 13‑14. (szombat‑
vasárnap) 8.30–18 óra: Agy‑
kontroll tanfolyam a Rákóczi‑
vár lovagtermében. Informá‑
ció: 47/362‑254. 

Október 15. (hétfő) 11 órá‑
tól óvodásoknak, 14 órától ál‑
talános iskolásoknak: Robin, a
hód, meg a kutya fája – élő
szereplős természetvédelmi
mesejáték Kemény Henrik
bábjainak a felhasználásával.
Belépő: 400 Ft.  További infor‑
máció: 47/362‑121, Rákóczi‑
vár, művelődésszervezői iro‑
da. 

Október 19. (péntek) 16 óra:
Ötvenen túl is szeretem az
életet – természetgyógyász
előadás Melegné Liszkai Kata‑
linnal a Rákóczi‑vár lovagter‑
mében. 

Október 20‑21. (szombat‑
vasárnap) 8.30–18 óra: Agy‑
kontroll tanfolyam a Rákóczi‑
vár lovagtermében. Informá‑
ció: 47/362‑254.

Az Irigy Hónaljmirigyből ismert Ambrus Zoltán leg ‑
újabb zenekara, az Alcohol ad koncertet október 13‑án
Csobajon az általános iskola tornatermében.

Az est vendégei lesznek a Punkie, a Killer Surprise
és a Critical mass nevű együttesek. Kapunyitás 19 óra‑
kor. A programról bővebb információ olvasható
www.csobajkultur.lapunk.hu internetes oldalon.

Víz alatti gyógytorna a fürdőben

A Szerencsi ÁMK
programajánlata

Punk-rock zenei
est Csobajon
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL________________________________
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetés-
sel, bejelentkezés alapján tart fogadóórát a polgár-
mesteri hivatalban.
Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb október 15-én 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap máso-
dik szerdáján, legközelebb október 10-én14–17 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb október 17-én 8–12 óráig. Tel.: 47/565-
202.

A fogadónapok előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján történnek. 

• SZERENCSI MUNKAÜGYI 
KIRENDELTSÉG________________________________

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–
15 óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–
11 óráig. Tel.: 47/361-909.

• NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT________________________________

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–
12 óra.

Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő
8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18
óra, péntek 8–11 óra.

• KISTÉRSÉGI 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET________________________________

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig.
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-en-
gedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütör-
tök 7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek:
10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.

• GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA________________________________
Október 5-7.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–
péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hét-
fő–szombat 8–20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, ké-
szenlét: 22–8 óráig; vasárnap 8–19 óráig, ügyelet:
19–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig; ünnepnapokon:
ügyelet: 8–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig. Készenléti
időszakban a gyógyszertár telefonos egyeztetést kö-
vetően, az ügyeletes orvos kérésére rendkívüli eset-
ben biztosítja a gyógyszer kiadását.

Október 8-14.: Centrum (ügyeletes): hétfő–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-
lán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek
8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hét-
fő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Október 15-21.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19

óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügye-
letes): hétfő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szom-
baton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.:
47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 75.
Tel.: 47/ 362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.:
47/ 361-433.
Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.: 47/ 560-
302, 560-303.

• KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK________________________________
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgá-
lat: 47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A vízben alkalmazott mozgásterápia e formája: a víz alatti csoportos gyógytorna
ma már igen népszerű, és rendkívül hatékony kezelési módszer számos problémá‑
ra. Igénybevételére szakember irányításával immár a Szerencsi Fürdő és Wellness‑
házban is lehetőség van, minden héten kedden 18.15 órától.

VÉRADÁS
Október 15. (hétfő): 

Taktaharkány.
Október 15. (hétfő) 

8.30–11 óra: 
Szerencs, Idősek Otthona; 

12–15.30 óra: 
Szerencs, Nestlé.

Október 18. (csütörtök): 
Tiszaladány.

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központja helyi kirendeltségén nyilvántar‑
tott állásajánlatok alapján Szerencsen élelmiszeripari
gépkezelőként, lakatosként, gépészmérnökként és gép‑
járműszerelőként lehet elhelyezkedni. Ugyancsak a vá‑
rosban keresnek pénzügyi asszisztenst, K+F mérnököt
(csomagolás fejlesztő) és pénzügyi tanácsadókat. Erdő‑
bényén kőművest alkalmaznának. Tel.: 47/361‑909.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Mileff Attila, Bárdosi Levente, Vajdi Nóra Ildikó.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Domoszlai Dóra – Kunder Attila, Orosz

Tímea – Takács Gábor, Szabó Ildikó – Ragány Zoltán, Horváth
Erika – Müller István, Diószegi Anikó – Bisztriczki Zsolt.

Elhunyt: Müller Pál 58 éves.



ÜTKÖZÉS SZERENCSEN
Közlekedési baleset történt

szeptember 21‑én délelőtt Sze‑
rencsen, a Bartók Béla út és Móra
Ferenc út kereszteződésében. A
helyszínen kiderült, hogy az
egyenrangú utak találkozásánál
két személygépkocsi összeütkö‑
zött, melynek következtében egy
személy nyolc napon túl gyó‑
gyuló sérülést szenvedett. A bale ‑
set további körülményeit a köz‑
lekedésrendészeti osztály vizs‑
gálja.

FELBORULT AZ AUTÓ
Tállya és Abaújszántó között

szeptember 14‑én délután közle‑
kedési baleset történt. Abaújszán‑
tó irányába közlekedett egy au‑
tós, amikor egy balra ívelő ka‑
nyarban a jobb oldali kavicsos út‑
padkára hajtott, majd a jármű
megcsúszott, és a menetirány
szerinti bal oldali füves területre
sodródott, ahol az oldalára borul‑
va állt meg. A baleset következté‑
ben a gépkocsi utasa nyolc napon
túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

ELZÁRTÁK 
A RUDITOLVAJT

Taktaharkány egyik csemege‑
boltjának vezetője szeptember
18‑án bejelentést tett a helyi ren ‑
dőrőrsre, miszerint az üzletben
lopás történt. A helyszínre érkező
rendőrök megállapították, hogy
egy férfi a hűtőpultnál a zsebébe
rakott több túró rudit és fizetés
nélkül távozott a boltból. A leltár
tíz túrós csemege hiányát mutat‑
ta, az eltulajdonított termékek ér‑
téke összesen 550 Ft volt. A ka‑
merafelvételek alapján kiderült,
hogy a cselekményt egy takta‑
harkányi lakos követte el, akit a
lakcímén megtaláltak, majd sza‑

bálysértési őrizetbe vettek. A túró
rudi tolvajt a Szerencsi Városi Bí‑
róság gyorsított eljárásban elzá‑
rásra ítélte.

LOPÁS 
A TEMPLOMKERTBŐL

Diótolvajokat értek tetten a
megyaszói körzeti megbízottak.
Mint kiderült, a szolgálatban lévő
járőr páros tagjai szeptember 20‑
án délelőtt azt vették észre, hogy
a település református templo‑
mának udvarán két férfi az ott lé‑
vő diófa alól több mint hat kilog‑
ramm diót szedett össze, majd
megpróbálták eltulajdonítani. Az
elkövetőket előállították a Sze‑
rencsi Rendőrkapitányságra,
ahol velük szemben büntetőeljá‑
rás indult.

FIZETÉS NÉLKÜL 
TÁVOZOTT

Az egyik szerencsi áruház biz‑
tonsági őre szeptember 21‑én ko‑
ra délután bejelentést tett, misze‑
rint tetten értek egy helyi lakost,
aki a pénztáron áthaladva fizetés
nélkül kívánt távozni a ruházatá‑
ba rejtett termékekkel. Az illető
három darab csokoládét vala‑
mint két darab dezodort próbált
meg eltulajdonítani. Az elkövető‑
vel szemben szabálysértési eljá‑
rás indult.

KÉSSEL HADONÁSZOTT
A Taktakenézről induló me‑

netrendszerinti buszon szeptem‑
ber 11‑én hajnalban egy férfi kés‑
sel hadonászott, a többi utasban
riadalmat és megbotránkozást
keltve. A buszsofőr leszállította az
illetőt, akit a kiérkező rendőrök
elfogtak, majd szabálysértési őri‑
zetbe vettek. A férfit a Szerencsi
Városi Bíróság elzárásra ítélte.
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A szüret időszakában országosan évente körülbelül 40‑50 esethez hívják a tűzol‑
tókat mustgáz mérgezés miatti rosszulléthez, a bajbajutottak felén azonban már
nem tudnak segíteni. A mérgezés megfelelő körültekintéssel elkerülhető.

Vízszintes: 1. Illatszer, de akár ra‑
gasztó is készülhet ebben a formá‑
ban. 6. Időegység. 8. Szent, idegen
szóval. 12. A megfejtés első része.
14. Korallzátony. 15. Földrész. 17.
Az 1848‑as szab. harc kiemelkedő
alakja (József). 18. Ne állj fel! 20.
Egyiptomi isten. 21. Román gép‑
jármű. 22. Idegvégződés. 23. Fal
előkészítése festés előtt. 26. Fa ré‑
sze. 27. Rangon aluli kapcsolatba
lép. 31. Lövedékkel kilyukaszt. 32.
Kitalált történet. 33. Tekervényes
sütemény. 35. Híres patak Mohács
közelében. 37. Közepébe. 38. Ope‑
raénekes (Szilvia). 39. Megérkezik,
költőien. 40. Talált. 41. Érzékszer‑

vei. 43. Csíkos nagymacskáé. 46.
Ideszállítom. 47. Bíróság elé ren‑
del. 48. Nemesgáz keverve. 51. Bi‑
zakodik. 52. Kicsinyítőképző. 53.
Utolsó magyar királyné. 54. NSZK
a saját nyelvén. 55. Nitrogén, szén,
nátrium. 57. Menyasszony. 58. Ki‑
ejtett kettős betű, ford. 
Függőleges: 1. Megingathatatlan.
2. Téged és társadat. 3. Erő rejlik
benne. 4. A megfejtés második ré‑
sze. 5. Tanuló egynemű betűi. 6.
Kíván. 7. Keretet. 8. Listát olvas. 9.
Amely tárgyon. 10. Papír, régen.
11. Duplán: Zola regénye. 13. Ki‑
fogástalanul szerepelt. 16. Meny‑
asszonyok. 19. Fentről elvesz. 23.

Borsodi település. 24. Egyik íz. 25.
Panasz. 28. Gyors. 29. Gél. 30. Máj
termeli. 31. Pác része! 34. Jelentős
történés. 36. Szánkó angolul. 39.
Erkölcstan. 41. Amerikai színész
(Harrison). 42. Hírt küldött. 44.
Magyar fejedelem. 45. Figyelmez‑
tetés. 46. Visel (ruhát). 49. Égitest.
50. Háziállata. 56. Betű kiejtve. 

K. Cs.
A szeptember 21‑ei keresztrejt‑
vény helyes megfejtése: Mindig az
az erősebb, aki nem tombol, ha‑
nem mosolyog. A helyes megfej‑
tést beküldők közül Földi István‑
né, Szerencs, Hegy u. 11. szám
alatti lakos ajándékutalványt nyert
a Szerencsi Fürdő és Wellnessház‑
ba, amely a Szerencsi Hírek szer‑
kesztőségében (Szerencs, Népház)
vehető át. Az október 5‑ei kereszt‑
rejtvény megfejtésének beküldési
határideje: október 12.

Ha hűvös őszi éjszakákon a csillagokat kémleled…
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. október 5.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

ajándéksorsolásán csak azok a megfejté‑
sek vesznek részt, amelyekhez mellékel‑

ték ezt a szelvényt.
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A mustgázmérgezés megelőzhető 

A mustgáz valójában szén‑
dioxid: színtelen, szagtalan, a
levegőnél nehezebb gáz, mely
többek között a gyümölcsök er‑
jedésekor keletkezik. Ez az
enyhén savanykás ízű gáz
másfélszer olyan nehéz, mint a
levegő, így a mélyebb területe‑
ken – például pincékben – ösz‑
szegyűlik, a levegőt kiszorítja

és ez által oxigénhiányos álla‑
potot teremt. Megfelelő kon ‑
cent ráció ban fontos életfolya‑
matokat befolyásol: hatással
van a központi idegrendszerre
(szédülés, hányinger, mentális
zavar), melynek következtében
előfordulhat, hogy az ember
már nem képes elhagyni a pin‑
cét.

A mustgázmérgezés megelő‑
zésére régóta ismert praktikát
alkalmaznak: egy meggyújtott
gyertyát térdmagasságban tart‑
va, vagy pálcára szerelve kell
lemenni a pincébe, majd térd‑
magasságban elhelyezni. Ha a
láng menet közben, vagy a pin‑
cében kialszik, akkor nagy va‑
lószínűséggel mustgáz van a
helyiségben. Ilyenkor haladék‑
talanul el kell hagyni a pincét!

A bajt észlelve sokan megfe‑
lelő védelem nélkül próbálnak
segíteni a mérgezést elszenve‑
dett, összeesett embe re ken, mi‑
közben maguk is belélegzik a
veszélyes gázt. A szakemberek
ezért azt tanácsolják, hogy sen‑
ki ne próbáljon egyedül ilyen
helyzetben segíteni, inkább mi‑
nél hamarabb riassza a 105‑ös
segélyhívó számon a tűzoltó‑
kat, akik légzőkészülékkel, biz‑
tonsággal tudnak a mentésben
részt venni.

Emberölési kísérlet Sárospatakon
A katasztrófavédelmi szer‑

vektől érkezett bejelentés alap‑
ján a rendőrség szeptember 30‑
án este nyomozást rendelt el,
mert ismeretlen személy egy sá‑
rospataki családi ház lakásának
pincéjébe, illetve annak lakásré‑
szébe egy rugalmas csövön ke‑
resztül földgázt engedett. A
rendőrség szakértő bevonásával
végzett helyszíni szemlét, mely
során kiderült, hogy a házban
olyan nagy mennyiségű gáz
halmozódott fel, hogy csak a

szerencsének köszönhetően
nem történt robbanás. 

A vizsgálat során megalapo‑
zott gyanú merült fel arra vonat‑
kozóan, hogy a bűncselekményt
a szomszéd lakó követte el. 
A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Me‑
gyei Rendőr‑főkapitányság
Bűn ügyi Osztálya több emberen
elkövetett emberölési kísérlet
miatt gyanúsítottként hallgatta
ki az 58 éves férfit, aki a nyomo‑
zóknak ugyan tagadta a bűncse‑
lekmény elkövetését, a beszer‑

zett személyi és tárgyi bizonyí‑
tékok azonban egyértelműen
alátámasztják a hatóság állás‑
pontját. Az ügy gyanúsítottja
korábban több esetben is tett
olyan kĳelentést, mely szerint a
sértettekre rágyújtja a lakásukat. 

A még büntetlen előéletű sá‑
rospataki férfit a megyei rendőr‑
főkapitányság bűnügyi őrizetbe
vette és kezdeményezték, hogy
az ügyészség felé, hogy a bíró‑
ság rendelje el a gyanúsított elő‑
zetes letartóztatását.



Az ifjúsági csapatok mérkőzé‑
sén az első félidőben sajnos nem
sikerült gólt szereznie a szerencsi
együttesnek, nem úgy a házi ‑
gazdáknak, akik egygólos veze‑
téssel kezdték a második játék‑
részt, amikor kissé felpörgött a
játék és mindkét együttes 2‑2

góllal lepte meg a közönséget.
Így alakult ki a 3–2 arányú tarcali
győzelem. Szerencsi gólszerzők:
Balogh József, Árvai Zoltán.

Felnőtt együttesünk jobban
kezdte az első félidőt, két alka‑
lommal betalálva a tarcali kapu‑
ba. A hazaiak egy találattal tud‑

tak válaszolni, így 1–2‑es állásnál
vonultak szünetre a csapatok. A
második félidőben a Tarcal
együttese játszott lendületeseb‑
ben, aminek köszönhetően két‑
szer találtak a szerencsi kapuba,
míg együttesünk a 75. percben
már csak egyetlen találattal állí‑
totta be a 3–3 arányú végered‑
ményt. Szerencsi gólszerzők:
Gombos Ádám, Lengyel László,
Erdei Zoltán.

A tállyai Zemplén DSE súlye‑
melői is részt vettek a XI. Kősze‑
gi György Országos Kiemelt
Súlyemelő Emlékversenyen,
ahol az alábbi eredmények szü‑
lettek:

Fiú korcsoport (10‑12 év): Hara‑
szin László (40 kg‑os súlycsoport)
1. hely; Németh Gergő (45 kg‑os
súlycsoport) 2. hely; Drozsnyik

Bence (40 kg‑os súlycsoport) 
4. hely; Monyók Gergő (62 kg‑os
súlycsoport) 2. hely; Sztahura Ist‑
ván (+77 kg‑os súlycsoport) 
1. hely. 

Serdülő korcsoport (13‑15 év): Ko‑
csis Gábor (56 kg‑os súlycsoport)
1. hely; Bencsik József (69 kg‑os
súlycsoport) 2. hely; Monyók Ró‑
bert (85 kg‑os súlycsoport) 1. hely;

Szabó Bence (+85 kg‑os súlycso‑
port) 3. hely; Balogh Tibor 
(+85 kg‑os súlycsoport) 2. hely.

Ifjúsági korcsoport (17‑18 év):
Sztankovics József (94 kg‑os súly‑
csoport) 1. hely.

Junior korcsoport (18‑20 év): Birk
Róbert (56 kg‑os súlycsoport) 
1. hely; Birk Antal (62 kg‑os súly‑
csoport) 2. hely.
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Új edző a kézilabdacsapat élén

Átmeneti segítséget trénerként
és játékosként egy személyben a
csapatkapitány, Sohajda Edit
nyújtott az együttesnek, majd a
közelmúltban Szőke Ildikó (fo‑
tónkon) lett a kézis lányok új ed‑
zője.

A Nógrád megyéből szárma‑
zó Szőke Ildikó az egri főiskola
földrajz‑testnevelés szakán dip‑
lomázott, majd a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttu‑
dományi Kar kétéves testnevelés
kiegészítő szakát is elvégezte. Ezt
követően a testnevelés szakot ki‑
egészítette egy kézilabda edzői
képesítéssel. Az Erdőbényére

költözött Ildikó borászattal és
vendéglátással foglalkozik. Ta‑
valy ősszel játékosként érkezett a
Szerencs VSE kézilabdásaihoz,
de idén tavasszal megsérült, ami
miatt tovább nem tudta vállalni
a játékot. A csapat és a szakveze‑
tés is úgy határozott, hogy felkéri
Ildikót az edzői feladatok ellátá‑
sára. A nyári pihenő utáni első
tréninget augusztus 21‑én már az
új edzőnővel kezdte az SZVSE. 

Megtudtuk, hogy a csapat ösz‑
szetételében is voltak változások
a nyári időszakban: távozott az
együttesből Profáncsik Orsolya,
aki anyai örömök elé néz, Gyu‑

rán Mariann
pedig elköl‑
tözött a vá‑
rosból. Régi
és új érkezők
személyében
Benke Betti‑
na, Holly
Edina, Lacz‑
kó Orsolya, Szabó Csilla, Szolno‑
ki Tünde és Szerbin Judit erősítik
a csapatot. 

Az edzéseket a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban minden ked‑
den és csütörtökön 17 órától tart‑
ják a lányok, melyekre minden
Szerencs és környékén élő, kézi‑
labdázni vágyó hölgyet szeretet‑
tel várnak!                                   E. K.

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg szeptember 15‑én Tiszaújvárosban a
Kőszegi György Kiemelt Országos Súlyemelő Emlékversenyt.

Kilenc szerencsi aranyérem

A Szerencs VSE súlyemelő
szakosztálya 13 fővel képviselte
városunkat a megmérettetésen.
Fekete Diána és Morvai Zoltán
tanítványai kilenc arany, három

ezüst és egy bronzérmet hoztak
el a kiemelt országos versenyről.
– Elégedett vagyok tanítványa‑
ink teljesítményével. Mindenki
a tőle elvárt maximális teljesít‑
ményt nyújtotta. A következő
versenyünk december 7‑8‑án, a
Tatabányán megrendezésre ke‑
rülő Utánpótlás Országos Baj‑
nokság lesz, amely az idei év fő
versenye – nyilatkozta lapunk‑
nak Fekete Diána vezetőedző.

Eredmények:
Leány korcsoport 36 kg: 

1. Gáspár Bianka (70 pont). Fiú
korcsoport 40 kg: 1. Maczkó Ba‑
lázs (78 pont), 3. Takács Máté (72
pont); fiú korcsoport 56 kg: 

1. Vida József (89 pont); serdülő
korcsoport 62 kg: 2. Nagy Ta‑
más (62 kg); serdülő korcsoport
+85 kg: 1. Bárány Gergő (125 kg);
junior korcsoport 56 kg: 2. Gás‑
pár Gábor (95 kg), junior korcso‑
port 105 kg: 1. Krisztián Bence
Gábor (180 kg); felnőtt korcso‑
port 77 kg: 2. Barna László 
(150 kg); felnőtt korcsoport 
94 kg: 1. Morvai Zoltán (192 kg);
Kiemelt verseny, ifjúsági korcso‑
port 62 kg: 1. Takács János 
(132 kg); kiemelt verseny, ifjúsá‑
gi korcsoport 69 kg: 1. Gáspár
Pál Dávid (185 kg); kiemelt ver‑
seny, ifjúsági korcsoport +94 kg:
1. Ollóczki István (190 kg).

Váratlan vereség
A Szerencs Városi Sportegye‑

sület asztaliteniszezői szeptem‑
ber 16‑án az előző bajnokság
második fordulójából elmaradt
mérkőzésüket játszották le a se‑
reghajtó Ózd csapata ellen.

A mérkőzés jól kezdődött a
szerencsi együttes számára:
mindkét páros és a soron kö‑
vetkező három egyéni mérkő‑
zés megnyerése után a hazai
csapat már 5‑0‑ra vezetett. 

Ezt követően sorozatban hét
egyéni mérkőzést veszítettek el
a hazaiak, és máris Ózd veze‑
tett 7‑5‑re. 

A Szerencs VSE nem tudott
fordítani, a találkozó végered‑
ménye így alakult: Szerencs
VSE I. – Ózd 7–11. Győztesek:
Stadler Tamás (2), Köllő András
(2), Korály Tibor (1). Páros: Köl‑
lő – Stadler (1), Korály – Filácz
(1).

Dobos Dávid és György Jácint mindketten a Bocskai
István Gimnázium rendészeti tagozatos tanulói, akik a
karate sportágban a közelmúltban szerezték meg első dan
fokozatukat, amely a fekete övet jelentette számukra.

A feketeöv ifjú birtokosai

Dobos Dávid az általános is‑
kola alsó tagozatában ismerke‑
dett meg a karatéval. Elmondá‑
sa szerint több sportágat kipró‑
bált, de ez tetszett meg neki a
legjobban. A fekete övét a nyári,
Hajdúszoboszlón megrende‑
zett edzőtáborban szerezte
meg. Mint mondja, komoly fel‑
készülés előzte meg az ese‑
ményt. Dobos Dávid a helyi
gimnázium rendészeti tagoza‑
tán tanul, így osztálytársainak is
segítséget tud nyújtani egy‑egy
önvédelmi fogás elsajátításá‑
ban, hiszen – mint mondta – az
alapok egyformák. Dávid azt is

elárulta, hogy nagyon jó érzés a
feketeöv birtokosának lenni.

György Jácint ugyancsak az
általános iskolában került köze‑
lebbi kapcsolatba a karatéval.
Első dan fokozatát ő is idén
nyáron szerezte meg. Az Eger‑
ben megrendezett edzőtábor
utolsó napján tett mesteri vizs‑
gát, amelynek sikere nagyon jó
érzéssel töltötte el. Pályaválasz‑
tása szempontjából is fontos
szerepet játszik majd a jövőben
a sport, hiszen tervei között sze‑
repel a Testnevelési Főiskolára
való jelentkezés.

E. K.

Szerencs Város Sportegyesületének labdarúgói szep‑
tember 15‑én Tokaj együtteseit fogadták a Tatay Zoltán If‑
júsági Sporttelepen. Igazi gólzáporos találkozókat látha‑
tott a szerencsi közönség ezen a szombat délutánon.

Hazai győzelem

Elsőként az ifjúsági csapatok
mérték össze erejüket, a tokaji
együttes már az első játékrész 2.
percében egygólos vezetésre
tett szert, amit hamarosan újabb
találat követett. A fiatal hazai
csapat ekkor még szépített, ám
a második félidőben a vendé‑
gek kétszer is betaláltak a sze‑
rencsi hálóba, beállítva az 1‑4
arányú végeredményt. 

A közel kétszáz néző előtt le‑
játszott felnőtt mérkőzésen a
vendég Tokaj már az első félidő
végére 3‑1 arányban vezetett,
azonban a második játékrész
meglepő fordulatot hozott. A
Szerencs VSE a mérkőzés végén
hat perc alatt három gólt szerez‑
ve megfordította az állást, így a
hazaiak 4–3 arányú győzelmet
könyvelhettek el Tokaj ellen.

Szeptember 22‑én a megyei II. osztály keleti csoportjá‑
nak hatodik fordulójában a Szerencs Városi Sportegye‑
sület futball csapatai Tarcalra látogattak.

Egy pontot hoztunk Tarcalról

Súlyemelő eredmények Tállyáról

Hosszú idő telt el úgy, hogy a helyi együttes vezető
nélkül készült fel egy‑egy mérkőzésre.



A sportesemény megnyitó‑
ján Kormos Sándor, a Szerencs
Városi Sportegyesület elnöke
idézte fel a tavalyi rendezvény
sikerét, amelyen 116 résztvevő
három csapatot alkotva 187 ki‑
lométer távot teljesített. Az idei
programon négy csapatra ele‑
gendő, összesen 144 fő neve‑
zett a komoly fizikai teljesít‑
ményt igénylő megmérettetés‑
re.

A rendezvény céljai és szabá‑
lyai az elmúlt évihez képest
nem változtak: minden csapat‑
ból egyszerre csak egy ember
lehetett a vízben, de egynek

mindig úsznia kellett. A váltás
fél óránként történt minden
pályán, azonban a verseny első
és utolsó órájában az öt percen‑
kénti váltásra is volt lehetőség,
hogy a gyorsabb tempó fokoz‑
za az úszóedzéseket rendszere‑
sen látogató gyermekek és fia‑
talok versenyszellemét. A 24
órás úszást az a csapat nyerhet‑
te meg a kiírás szerint, mely‑
nek tagjai a leghosszabb távot
teljesítették.

A legjobb egyéni teljesítmé‑
nyeket is díjazták a szervezők:
a nők között a leghosszabb tá‑
vot, 7 650 métert a mindössze

13 esztendős Majoros Réka érte
el, míg a férfiak között a 
18 éves Rábai Bence 12 800 mé‑
terrel lett a legjobb. Ugyancsak
dicséretben részesült a 30 perc
alatt leghosszabb távot leúszó
13 éves Vasvári Adél, aki 
2 100 métert teljesített, valamint
Rábai Bence és Majoros Péter,
akik fél óra alatt holtverseny‑
ben 2 200 métert úsztak le.

A csapatok versenyét idén is‑
mét a Képes Tamásné vezette
37 fős társaság nyerte meg 
– megvédve tavalyi győztes cí‑
mét – 67 550 méter leúszásával.
A négy csapat tagjai összesen
251 650 métert teljesítettek.

A sportesemény zárásaként,
az eredmények elismeréseként
Takács István, a Szerencsi Vá‑
rosüzemeltető Nonprofit Kft.
ügyvezetője a város címerével
ellátott, névre szóló oklevelet
adott át a résztvevőknek, az
emléklapon feltüntették a leú‑
szott távot is.

A verseny második helye‑
zettje a Farmosi István vezette
csapat lett 67 100 méterrel, Kiss
Attila együttese 61 300 méter
leúszásával a harmadik, a Vá‑
radi Ottó által vezetett, rend‑
őrök és tűzoltók alkotta csapat
55 700 méterrel a negyedik he‑
lyen végzett.                           E. K.
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Csúcsokat döntöttek az uszodában
A Szerencs VSE úszószakosztálya és a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

hatodik alkalommal rendezte meg a 24 órás úszás tömegsportrendezvényt az uszoda
törzsközönsége számára. A szeptember 28‑án 18 órától másnap 18 óráig tartó esemé‑
nyen gyermekek és felnőttek közösen, összesen 144‑en vettek részt.

A helyszínen megtudtuk,
hogy a kezdeményezés célja‑
ként az iskolakezdés nehézsé‑
gein igyekeztek javítani az ala‑
pítvány tagjai. Korondi Klára,
a kuratórium elnöke lapun‑
kon keresztül is megköszönte
a támogatást nyújtók segítsé‑
gét, kiemelve Koncz Ferenc
százezer forintos adományát.

Hozzátette, hála illeti a Sze‑
rencsi Idősek Otthonának
négy lakóját, Lenkei Bélánét,
Karszky Jánosnét, Pozsgai
Miklósnét, Csordás Bélánét,
akik saját kezűleg készített ké‑
zimunkáikkal, díszpárnáikkal,
a Vámosújfalui Búzavirág Ala‑
pítvány fogyatékkal élő fiatal‑
jai pedig az általuk gyártott

kézműves termékeikkel járul‑
tak hozzá a kirakodóvásár si‑
keréhez. Köszönet a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola ta‑
nulóinak, pedagógusainak,
akik színvonalas műsorral
lepték meg a jótékonysági est
közönségét. Korondi Klára
megjegyezte, hogy az iskola‑
kezdés mindenkit érzékenyen
érint anyagilag, különösen a
kispénzűeket, az alapítvány
ezért vélte úgy, hogy megpró‑
bál segítőkre találni. A színhá‑
zi előadás végén bárki megvá‑
sárolhatta a Rákóczi‑vár árkád
termében kiállított kézműves
termékeket, amelyeknek bevé‑
tele ugyancsak a Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola rászo‑
rult tanulóihoz jutott el. Az
alapítvány támogatásáért Vá‑
radiné Rácz Éva, az oktatási
intézmény vezetője mondott
köszönetet.

SfL

Százezer forintos adomány 
a rászoruló gyermekeknek

A Szerencsi Rászorultakért Alapítvány jótékonysági koncertet és kirakodóvásárt
rendezett szeptember 14‑én, a Rákóczi‑vár Színháztermében.

A természet festője

A 2. sz. Általános Iskolát (a
volt fiúiskolát) 1969‑ben egy saj‑
nálatos döntés alapján össze‑
vonták a leányiskolával – Hu‑
nyadi János neve alatt –, amely
az 1987/88‑as tanévig Szerencs
egyetlen alapfokú oktatási intéz‑
ményeként működött. Ezt kö‑
vetően jó néhány átszervezés
következett, napjainkban a Bor‑
sod‑Abaúj‑Zemplén Megyei
Önkormányzat Szerencsi Szak‑
képző Iskola és Kollégium hasz‑
nálja az épületet. A régi Hunya‑

di mellett ott áll
egy szocreál kor‑
szakot idéző torna‑
terem, amelynek
állaga csak romlik
az évek múlásával. 

Szabó Lászlóné,
a Polgármesteri
Hivatal városfej‑
lesztési csoport ve‑
zetője lapunk kéré‑
sére elmondta,

hogy az épületben nincs fűtés,
amelynek megfelelő kialakításá‑
ra, korszerűsítésére 2007‑ben be‑
nyújtottak egy pályázatot, ered‑
ménytelenül. A tornateremhez
tartozó öltözőrész is befejezet‑
len, bár szerkezetkész állapot‑
ban van. Az épület jelenleg le
van zárva. A környező oktatási
intézmények bizonyára tudná‑
nak hasznosítani egy újabb, zárt
sportlétesítményt, azonban úgy
tűnik, a Hunyadi tornaterme je‑
lenleg használhatatlan.

A Hunyadi tornaterme
A város egyik központi részén, az uszoda modern épü‑

lete mellett található a régi Hunyadi iskola tornaterme.

Nagy István művésztanár festményeiből nyílt kiál‑
lítás szeptember 20‑án a szerencsi Rákóczi‑vár árkád
termében.

Az eseményen Gyulai József előadóművész szavalata után a
Rákóczi Zsigmond Általános Iskola művészeti képzésben részt‑
vevő diákjainak és tanárainak műsora követett. A kiállítást Nyiri
Tibor képviselő nyitotta meg, majd Kazsik Marianna mondott
részletet Lyka Károly: Hogyan kell tárlatot nézni című művéből. 

Nagy István általános iskolás tanulmányait szülőfalujában,
Vattán, a gimnáziumot Mezőkövesden végezte. Katonaéveit
követően a Sárospatakon, majd a nyíregyházi Tanárképző Fő‑
iskola rajz‑földrajz szakán tanult. Tanulmányai befejeztével az
encsi járásban kezdett el tanítani, 1982‑ben Sályba költözött. 

Többször is részt vett alkotótáborban Telkibányán és Encsen.
Minden évben több egyéni és csoportos kiállításon is bemutat‑
kozik munkáival itthon és külföldön, emellett számos alkotó‑
kör, társulás tagja. Alkotásai elsősorban a természethez kötőd‑
nek. Nagy István így vall erről: „A természetet számomra a szí‑
nek, formák, az állandó változások halk és erőteljes akkordjai
jelentik. Különösen az állatok ragadnak meg dinamikus moz‑
gásformáikkal, színvilágukkal. Állandóan arra késztetnek, hogy
a környezet egy csendes zugában megbújva megfigyeljem és
vászonra vigyem egy‑egy történés pillanatnyi varázsát. A küz‑
dés, a harc, az állandó feszültség és a megnyugvás az, amely a
természet és a benne élők örök kölcsönhatására épül, s egymás‑
tól elválaszthatatlan. Ez az én világom. Igyekszem munkáim‑
ban ezt láttatni a természetet szerető, értő, de kevésbé érdeklődő
számára is, és ha ez sikerül, már nem dolgoztam hiába…”

E. K.


